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A globális kikötők működése 
 

A tengeri szállítás soha nem mehet ki a divatból. Ahol nagy távolságra kell szállítani viszonylag 
kis fajlagos értékű, de nagy mennyiségű árut, ott a megoldás mindenképpen a vízi út – kiváltképp, 
ha nem számít az idő. Sőt, a hosszú szállítási idő akár előny is lehet, hisz az áru raktározása ez 
időre megoldott. Az alábbi tanulmány a tengeri teherszállítással és annak legfontosabb, legtöbb 
problémát okozó területével, a kikötői terminálokkal foglalkozik. 

 

Tárgyszavak: tenger; szállítás; vízi áruszállítás; kikötő; konténer. 

 
Világgazdasági trendek 
az óceánokon 
 
Aki tengeren szeretne fuvaroztatni, az több mint 
húszezer ömlesztettáru-, konténerszállító és tank-
hajó közül választhat a világon. A nemzetközi 
kereskedelem kilencven százalékát (ezen belül az 
olajszállítás hatvan százalékát) nemzetközi hajó-
társaságok bonyolítják le. A tengeri szállítás irán- 
ti igény az utóbbi években gyorsabban nőtt, mint 
a szállítási kapacitás, ezért a szállítási díjak folya-
matosan emelkednek. A keresletet és az ára- 
kat Kína és Indiai gyorsan fokozódó szállítási 
igénye hajtja felfelé. A kapacitáshiány egyik oka 
a hosszú út (Kanada keleti partja és Kína 
között például negyvenöt nap), és néha hete- 
kig tartó kirakodásra várakozás pl. a kínai kikö- 
tőkben. 

További áremelő tényezők:  
• a drága olaj miatt egyre borsosabb üzemanyag,  
• a növekvő acélárak drágítják a hajóépítést,  
• a kereslettöbblet miatt a régi hajókat nem selej-

tezik ki, továbbhasználják, ezért az acélgyárak 
nem jutnak elegendő ócskavashoz.  

 
Ma egy szállítóhajó vételára ezért hatvan százalék-
kal több, mint három éve volt.  
 
A világ legnagyobb hajóbróker csoportja, a Simpson 
Spance & Young (SSY) szerint a szállítási díjak két 
évig nem mérséklődnek, és legalább 2008-ig a hajó-
árak is magasak lesznek. Fontos, hogy sok szállítás-
sal járó tevékenység megvalósíthatósági tanulmá-
nyában e tényeket figyelembe vegyék. A díjemelke-
désekre a meglévő kitermelő, ill. feldolgozó cégek 
útvonal-változtatással próbálnak válaszolni. 
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A szállítási kapacitás hiánya komoly gondot, gyak-
ran szállítási késedelmet okoz, rontja az anyag- és 
termékáramlást, felboríthatja a gyártási és szállítási 
ütemtervet, az eladást. A késést jól tervezett logisz-
tikai stratégiával és előnyös szolgáltatási szerződé-
sekkel lehet csökkenteni. A szállítást, a készletezést 
az évszakok és az időjárás, jéghegyek figyelembe-
vételével kell tervezni, mert pl. a hideg, erősen sze-
les idő korlátozhatja a hajózást, a rakodást és a vas-
úti közúti közlekedést is. Az Atlanti-óceánon évente 
nyolc hónapig vannak úszó jégtáblák és jéghegyek, 
s a Nagy-tavakon decembertől márciusig leáll a 
teherszállítás. Tavasszal már nagy a cégek szállítás-
igénye, nyáron – főleg augusztusban, szeptember-
ben – visszaesik az igény, de év végére ismét meg-
nő. Ezért győzködik a hajótársaságok az ügyfeleket 
(általában sikeresen), hogy szállíttassanak többet a 
nyári hónapokban. 
 
A kikötői berendezések és azok működése is nagyon 
fontos a szállítás hatékonyságában. A jó kikötő nem-
csak ki- és berakodást végez, raktároz is, hajókar-
bantartást is vállal, segíti a tengeri kutatófúrásokat és 
a kitermelést. A jól szervezett, gyors kikötői teher-
forgalomtól nagyban függ, hogy a kanadai nyers-
anyag-kitermelők mennyire tudnak megfelelni a 
növekvő globális áruigénynek. Észak-Amerika nyu-
gati partjára húsz év alatt a konténerforgalom há-
romszorozódását jósolják, ezért a Vancouveri Kikö-
tői Hatóság bővíti a kikötőt és javítja hatékonyságát. 
 
A teljesítményen és a hatékonyságon kívül fontos a 
kikötő biztonsága, ezért mindenütt ki kell építeni a 
jól szervezett biztonsági rendszert. A kikötői zsú-
foltság gyakran útvonal változtatásra készteti a 
szállíttatókat. Ezért váltotta föl a Kanada nyugati 
és keleti partja közötti, a Nagy-tavakon folytatott 
uszályos szállítást a vasúti szállítás. A végállomás 
a keleti-parton a Thunder-öböl, itt rakják át hajóra 
a vagonokból az árut.  

Az utóbbi ötven évben kétféle kikötőműködtetés 
alakult ki. Az egyik szerint a kikötői hatóság szol-
gáltatta a teherrakodást: üzemeltette a berendezé-
seket, beruházott és alkalmazta a dokkmunkásokat. 
A másik modell szerint a kikötő működtetését kül-
ső félnek bérbe adták. Az előbbire példa a Norfolki 
kikötő (USA, Virginia), az utóbbira pedig Európa 
legnagyobb konténerkikötője Rotterdamban, vala-
mint New York és New Jersey városi tulajdonú, 
üzemeltetésre bérbe adott kikötője. Mindkét típus 
több hajójárattal szerződéses alapon dolgozik. Az 
utóbbi tíz évben a kikötők üzemeltetési rendszere 
óriásit változott. 
 
 
Új kikötőirányítási társaságok  
 
A konténerkikötők globális irányítása részben a 
nemzetközi szakcégek megjelenésével kezdődött. 
Ezek a korábban csak helyben tevékenykedő cégek 
kikötői tevékenységüket fokozatosan kiterjesztet-
ték a világ több kikötőjére. Ilyenek például a 
Hutchison Wampa, és versenytársa a Kwai Chung 
Modern Terminals (mindkettő hongkongi illetősé-
gű), a Szingapúri Kikötői Hatóság, a hamburgi és 
brémai illetőségű Eurogate vagy az amerikai köz-
pontú SSA (1. táblázat). E globális szereplők vagy 
a kikötőüzemletetés vagy tengerhajózás (teherszál-
lítás) szakterületéről érkeztek:  
• A kikötőüzemeltetők helyi kereteiket, üzleti 

lehetőségeiket kinőtték, ezért terjeszkedésbe és 
tevékenységi körük bővítésébe fogtak. Kifino-
mult és hatékony irányításukat, üzemvitelüket 
így új helyeken és helyzetekben is kipróbálhat-
ták. Ez a stratégia sikerrel járt, hisz terjeszkedé-
si törekvéseiket segítette az állami költségvetés 
helyreállítása céljából sok helyen beindult 
kikötőprivatizáció is. E cégek az önkormány-
zatoktól függetlenül vagy azokkal közös vállal-
kozásban egész kikötőket (mint a Felixstowe, 
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Egyesült Királyság) vagy hatalmas kikötőter-
minálokat szereztek meg (például a rotterdami 
és az antwerpeni kikötőben Hollandiában). 

• A teherszállítók (hajótársaságok) más ágazatba 
is be akartak szállni. A legnagyobbakat igen 
vonzotta a kikötőüzemeltetés, mert a konténer-
szállítás bevételének akár 50%-a keletkezhet a 
kikötőüzemeltetésből. Legkézenfekvőbbnek, 
legésszerűbbnek a kikötőüzemeltetést találták. 

E célra a vállalaton belüli külön céget és/vagy 
másokkal közös vállalkozást alapítottak. Ezek a 
kikötőállás használati joga szerint: több-
felhasználós, egyfelhasználós, illetve egy- és 
többfelhasználós, ún. hibrid modell szerint mű-
ködnek. A kikötőüzemeltetéssel tevékenységü-
ket bővítették, jövedelmezőbbé tették, s a háztól 
házig szállítást tökéletesítették.  

 
1. táblázat 

Kikötőüzemeltető, tengeri fuvarozó és hibrid cégek érdekeltségei a világban 
 

Kikötők Cégek 
Európa Észak-Amerika Kelet- és Észak-Ázsia 

Kikötőüzemeltetők 
HPH Felixstowe, Rotterdam, Thamesport, 

Harwich 
 Hongong, Sanghaj, Yantian, Juizhou, 

Nanhai, Santou, Csiangmen, Kaolan, 
Hsziamen, Ningpo, Szingapúr, 
Talien, Nantung, Fucsou, Tiacang 

PSA Antwerpen, Zeebrugge, Genova, 
Velence, Sines 

  

Eurogate Bréma, Hamburg, La Spezia, Giaio 
Tauro, Lisszabon 

  

SSA  Los Angeles, Long Beach, New 
Orleans, Oakland, Portland, Seattle 

 

Hibridek 
P&O Ports Antwerpen, Southampton, Tilbury, 

Cagliari 
Baltimore, New York, Portland, 
Norfolk, Miami, Gulfport, New 
Orleans, Lake Charles, Houston, 
Galveston, Freeport 

Sekou, Csingtao 

APM Rotterdam, Bréma, Giaio Tauro, 
Algeciras, Aarhus 

Tacoma, Oakland, Los Angeles, New 
York, Baltimore, Portsmouth, 
Charleston, Jacksonville, Port 
Everglades, Miami, New Orleans, 
Houston 

 

Teherszállító hajótársaságok 
Evergreen Taranto, Sines Los Angeles, Tacoma Oszaka, Puszan, Kaohsziung, 

Taichung  
Hanjin Hamburg Long Beach, Oakland, Seattle Puszan, Gwangyang, Kaohsziung, 

Tokió 
MSC Antwerpen, Leghorn New York, Los Angeles  
CP Ships Antwerpen Montreal  
K-Line  Long Beach, Oakland, Tacoma Tokió, Yokohama, Kobe, Oszaka, 

Kaohsziung 
OOCL  Vancouver, Long Beach, New York, 

Montreal 
Kaohsziung 

NYK  Long Beach, Tacoma, Oakland Tokió, Yokohama, Oszaka, 
Kaohsziung 

MOL  Seattle, Los Angeles, Oakland Tokió, Yokohama, Kobe, Oszaka, 
Kaohsziung 

APL  Los Angeles, Oakland, Seattle Yokohama, Kobe, Oszaka, 
Kaohsziung 
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A változások helyi hatása 
 
Az új üzemeltetési formák miatt a helyi kikötői 
hatóságok szerepe csökkent. Azzal, hogy a kikötő-
ket nemzetközi cégeknek bérbe adták, tulajdonuk 
feletti felügyeletük, irányítási joguk beszűkült az új 
szerkezeti formákat rájuk kényszerítő globális 
rendszerben. Az új szereplők számára viszont egy-
egy kikötő csak világhálózatuk egyik csomópontja. 
 

A hagyományos kikötőüzemeltető cégek átalakul-
tak. Felvásárolták őket vagy a globális cégek avat-
koztak be jelentősen életükbe, mert maguk nem 
állták a versenyt: képtelenek voltak a drága infor-
mációs rendszereket megvenni, és nagyobb telje-
sítménnyel hatékonyabban működni. A nemzetközi 
cégek viszont ilyen szolgáltatásokat kínálnak, ezért 
hatolnak be világszerte gyorsan a kikötőkbe (1. 
ábra).  

 

 
 

1. ábra Kikötőüzemeltető cégek szövetségei és a legfontosabb függetlenek 
 

1999. május 1996. május 1998. május 2003 vége 

szövetségek és konzorciumok 

Global Alliance: 
APL 

Mitsui OSK Lines 
Nedlloyd 

OOCL 
MISC 

Grand Alliance: 
Hapag-Lloyd 

NYK Line 
NOL 

P&OCL 

 
 
 

Nedlloyd 
CGM 
MISC 

 
Hapag-Lloyd 

NYK Line 
Mitsui 

OSK Line 

Maersk 
P&OCL 

Maersk 
Sea-Land 

Maersk 
Sea-Land 

Maersk SeaLand 

New World Alliance: 
APL/NOL 
Mitsu OSK Lines 
Hyundai 

New World Alliance: 
APL/NOL 
Mitsu OSK Lines 
Hyundai 

Grand Alliance II: 
Hapag-Lloyd 
NYK Line 
P&O Nedlloyd 
OOCL 
MISC 

Grand Alliance II: 
Hapag-Lloyd 
NYK Line 
P&O Nedlloyd 
OOCL 
MISC 

Hyundai 
Sea-Land 

Norasia 

Hyundai 
Sea-Land 
Norasia 

MSC 
Norasia 

MSC 
Norasia 

Hanjin 
Tricon-consortium: 

- DSR Senator 
- Cho Yang 

United Alliance: 
Hanjin (belevéve 
DSR-Senator) 
Cho Yang 
UASC 

Hanjin-CYK group: 
Hanjin (belevéve 
DSR Senator) 
K-Line 
Yang Ming 
COSCO 

 

ACE-consortium: 
K-Line 

NOL 
OOCL 

K-Line 
Yang Ming CYK Alliance: 

K-Line 
Yang Ming 
COSCO 

legfőbb függetlenek 

Evergreen 

UASC 

COSCO 

Evergreen

UASC 

COSCO 

Evergreen Evergreen  

Cho Yang tönkrement

UASC  

100%

75%
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A kikötők – attól függően, hogy egy vagy sok ügy-
felet szolgálnak ki – különböző modell szerint 
működnek.  
• A több ügyfeles modell hagyományos vezetési 

és üzemeltetési rendszer, amelyben a kikötőve-
zető több hajótársaság hajóival foglalkozik. A 
kikötőállások és berendezések a legnagyobb ha-
tásfokkal kihasználhatók, az állási idő csekély, 
a bevétel a legnagyobb, ezért a kikötői hatósá-
gok és a kikötőkezelő cégek ezt a rendszert 
kedvelik. Kiszámították, hogy ha Port Seattle 
(USA) minden termináljában erre térne át, ak-
kor teljesítőképességét csak ennek köszönhető-
en tizenhét százalékkal növelné.  

• Az egyfelhasználós modellt a hajótársaságok 
gyakran előnyben részesítik, mert e szerint a 
kikötőállás tökéletesen és mindig az előírásaik 
szerint dolgozik: a várakozási idő minimális, a 
forgalom és a készletezés igényüknek megfele-
lően ütemezhető. Ez a modell csak akkor gaz-
daságos, ha a kikötő teherforgalma rendszeres 
és nagy, mert egyébként nem viseli el az általá-
nos költséget. A nagy hajótársaságok forgalmu-
kat néhány kikötőcsomópontra összpontosítot-
ták, ami hajótársaság-egyesülésekre és stratégi-
ai szövetségekre vezetett, és arra késztette őket, 
hogy egyfelhasználós kikötők után nézzenek. 
Nem minden kikötői hatóság volt hajlandó ve-
lük bérleti viszonyt létesíteni, félvén, hogy az 
egyfelhasználós modell miatt kevesebb hajó ke-
resi fel a kikötőt és kisebb lesz a kikötőállások 
forgalma. 

 
 
Regionális különbségek: 
Európa és Észak-Amerika 
 
A kikötők globalizálódását illetően vannak regio-
nális különbségek. Az SSA és az Eurogate alig 
lépték túl földrészük határát. A Hutchison erősen 

terjeszkedett, először Hong-Kongból Kínába, majd 
Európába. A PSA Szingapúrból Olaszországba, 
majd Kínába és végül Északnyugat-Európába. E 
fejlemények eredője az lett, hogy Európát jóval 
nagyobb mértékben lepték el a kikötőkezelő cé- 
gek, mint Észak-Amerikát (1. táblázat). Közülük 
három az európai konténerforgalomból csaknem 
húszmillió TEU (twenty-foot equivalent unit – 
húsz láb egyenértékegység) részesedést tudhat 
magáénak. 
 
Az amerikai piacra azonban az ottani székhelyű 
SSA-n kívül egyetlen nagy kikötőkezelő cég sem 
hatolt be. Ide a globalizáció a teherszállító ágazatból 
érkezett két hibrid, a P&O Ports és az APM révén. 
 
A nagyobb európai behatolás oka az itteni kikötő-
vezetés gyökeres megváltozása. Az Egyesült Ki-
rályságban a kikötőipart teljes mértékben magáno-
sították, aminek keretében a vállalkozók részvény-
tulajdont szereztek a kikötőkből. Olaszország, 
Spanyolország és Portugália pedig a kikötővezetést 
adta ki a kezéből. Hozzájuk jöttek legnagyobb 
mértékben a nemzetközi kikötőüzemeltetők. A 
Benelux államokban az önkormányzati illetőségű 
kikötői hatóságok a helyi üzemeltetők mellé egye-
süléssel külföldi tőkét kezdenek bevonni. 
 
Amerikában az európai változatokhoz hasonló 
kikötőmagánosítás nincs: a legtöbb kikötő, sőt a 
szolgáltatások is állami irányításban maradtak. 
Ennek egyik oka, hogy bár az ország nem barát-
ságtalan a magántőkével, magánosítás nem volt. A 
másik ok a munkaerőhelyzet. Az amerikai dokk-
munkások a legharciasabbak a világon, amit a 
2002-es nyugati-parti sztrájk is bizonyít. Nem 
akarnak technológiai változást, ragaszkodnak szer-
zett jogaikhoz. Ez persze a kikötőkezelő cégeknek 
kedvezőtlen, mert ők éppen ezek változtatásával 
érnek el nagyobb hatékonyságot és hasznot. Euró-
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pában és az Egyesült Királyságban a reformok 
megtörték a szakszervezetek erejét, és ez a körül-
mény közrejátszott a nemzetközi kikötőkezelő 
cégek megjelenésében. Amerikában és főleg a 
nyugati parton a kikötőüzemeltetésben a hajótársa-
ságok nemcsak a hagyományos irányítás fennma-
radása miatt részesülnek előnyben, hanem azért is, 
mert a hatóságok többre tartják a hajótársaságokkal 
kötött hosszú távú bérleti szerződéseket és a társa-
ságok befektetéseit, mint a kikötői teljesítőképes-
ség hatékonyabb kihasználását. Már csak azért is, 
mert a szomszédos kikötők (Los Angeles, Long 
Beach, Seattle, Tacoma és a kanadai Vancouver) 
erősen versenyeznek a hajótársaságokért, ill. a 
meglévők megtartásáért. A térségbeli hét legna-
gyobb kikötő a hajótársaságok szempontjából há-
rom belépési helyet alkot. Ezek a Pacific North 
West, a Central California és a San Pedro Bay. 
Közülük egy vagy több helyen vetik meg a lábukat 
a társaságok, hosszú távra kibérlik a szükséges 
kikötői technológiát és saját szükségletük szerint 
működtetik a lehető legnagyobb forgalommal, 
hogy szállítási és kikötői tevékenységük összessé-
gében hatékony, gazdaságos legyen. 
 
Európában a kikötőkezelő cégek a bérlők. Általá-
ban, a várható kisebb forgalom miatt, kikötőállást 
nem adnak bérbe hajótársaságnak. Például a HPH 
ellenezte hajótársaság meghívását a sanghai mély-
vízi kikötő fejlesztésbe. Mint a meglévő kikötő 
főüzemeltetője, kijelentette, „közhasználatú kikö-
tőbe befektetni jobb, mert nagyobb a forgalma, 
hisz nem csak egy hajótársaság, hanem mindenki 
használhatja”. 
 
A francia kikötők európaitól eltérő gyakorlata 
 
A francia kikötőkben egyetlen nemzetközi cég sem 
telepedett meg, és hajózási társaságnak sincs itt 
európai főcsomópontja. 1990 és 2001 között Le 

Havre, illetve Marseille piaci részesedése 9,0-ről 
7,4, ill. 12,1-ről 5,2 százalékra esett vissza. Az 
okok: a francia kikötőkezelő vállalkozások kicsik és 
kévésbé tevékenyek. Le Havre-ban a GMP, a 
CNMP és a Terminaux de Normandie forgalma 
csak 1,7 millió TEU/év, Marseille-ben az MGM-
Eurofos-é és a Seayardé mindösszes 0,7 millió 
TEU/év. Ezzel a kis forgalommal a kikötők nincse-
nek kihasználva, nem versenyképesek más európai 
nagy kikötőkezelőkkel. Pénzügyi hátterük is gyen-
ge: a CNMP családi vállalkozás, a Terminaux de 
Normandie pénzügyi holding, amelynek érdekeltsé-
ge a teherforgalmi tevékenységben korlátozott; a 
GMP és az MGM-Eurofos pedig pénzügyi nehézsé-
gekkel küszködő részvénytársaságoktól függnek. 
 
Európai versenytársaiktól eltérően a (kikötői ható-
ságból és az üzemeltetőből álló) francia kikötői 
vállalkozások csak saját szakterületükön felelnek a 
konténerkikötők működtetéséért. A műveletek csak 
részben vannak a kikötői hatóság kezében, ami 
nagyon bonyolult viszonyokat eredményez: a kon-
ténerhordozó darukat az üzemeltető cég vásárolja, 
üzemelteti és tartja karban, a portáldarukat viszont 
a kikötői hatóság, majd később a kikötőüzemel-
tetőnek bérbe adja. A dokkmunkásokat az üzemel-
tető, a portáldaru-kezelőket a kikötői hatóság fizeti. 
E zavaros rendszer miatt a felelősség megoszlik, és 
a rendszer rugalmatlan. A kikötői hatóság a kar-
bantartást és a biztonságtechnika mind teljesebb 
betartását szorgalmazza, az üzemeltető pedig a 
berendezések maximális kihasználása mellett kar-
doskodik. A szabályzat szerint portáldaru-kezelő 
egyhuzamban csak két óra hosszat dolgozhat, kon-
ténerhordozó darut nem működtethet. E szétdara-
bolt rendszer résztvevői nincsenek kapcsolatban 
egymással, ami gyakran leállásokat okoz. 
 
Emiatt azután a francia kikötők teljesítménye ki-
sebb, mint az európai versenytársaké: az antwerpe-
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ni portáldaruk évente négyezer órát vannak mun-
kában, átlag harminc–harmincöt konténer/óra telje-
sítménnyel. Le Havre-ban csak kétezer hatszáz 
órát, húsz–huszonöt konténer/óra teljesítménnyel. 
Így bár Le Havre előnye, hogy a térség legésza-
kabbra fekvő kikötője, a francia kikötők gyenge 
teljesítőképessége miatt nem várható, hogy for-
galma nőne, így korszerűsítésére sem lehet számí-
tani. 
 
A kialakult helyzetnek több oka van. „Megfelelő 
bűnbakok” a dokkmunkások. Tagjai a – kikötői 
ágazati befolyását féltékenyen őrző – CGT szak-
szervezetnek: hogy egy hajótársaság teherautóval a 
kikötőbe konténert szállíttasson, engedélyt kell 
kérnie a dokkmunkás-szakszervezettől. A dokk-
munkás-foglalkozás apáról fiúra száll, a dolgozók 
nagyon rátartiak, ami gyakran sztrájkban nyilvánul 
meg, mint 1992-ben, amikor a havibérfizetésre 
áttérés miatt tiltakoztak. 1992 előtt a kikötő-
üzemeltető cégek nem foglalkoztak munkaerő-
problémákkal, és mind ez idáig nem kellett erősen 
beruházniuk. Lényegében a párizsi célállomású 
konténerek kezeléséből éltek meg, úgy, hogy a 
kikötői hatóság a nyersolajforgalom jövedeleméből 
olcsóbb bérleti lehetőséggel támogatta őket. Így 
áraik versenyképesek voltak Antwerpennel és Rot-
terdammal. Pénzszűke esetén a kikötői hatóságtól 
fizetési haladékot kaptak, hogy ne romoljon a kikö-
tő hírneve. Természetes, hogy nem voltak érdekel-
tek e rendszer megváltoztatásában, hisz beruházás 
nélkül is hasznot könyvelhettek el. A kikötői ható-
ság viszont az üzemeltető gyengesége folytán ma-
ga irányíthatta a kikötői tevékenységet, s kis terme-

lékenységi ellensúlyozására új dokkokkal bővíthet-
te a kikötőt. Tehát ő sem volt érdekelt a változta-
tásban. 
 
A kikötőüzemeltető létérdeke volt, hogy a fennálló 
kényelmes rendet, erős kívülről jövő cég ne zavar-
hassa meg. Így a kikötői hatóság és a szakszervezet 
is megőrizhette hatalmát és a konténerszámban 
némileg növekvő francia piacot azzal, hogy a kül-
földi versenytársakat kizárta a kikötőhasználatból. 
 
Ez a rendszer már eltűnőben van, mert másodlagos 
kikötők, mint Nantes/St. Nazaire az észak-nyugat 
atlanti parton és Dunkerque a francia-belga határ-
nál, a 90-es évek elején felismerte, hogy reformra 
van szükség. A helyi szakszervezeti vezetők levál-
tak a harcias Ports&Docks szövetségről, a teljes 
műszaki és üzleti irányítást a kikötőüzemeltető 
vette át. Ezt a rendszert 2000-ben kormányrendelet 
is jóváhagyta, s ezzel utat nyitott a többi kikötőnél 
is a bevezetésére. 
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