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Az utóbbi években végrehajtott gazdasági és politikai reformok a délkelet-európai térség országai-
ban is megteremtik az alapot a gazdaság fejlődéséhez, és garanciát nyújtanak a nemzetközi 
együttműködésre és versenyképességre. Mindezek eredményeként egyre inkább érvényre jutnak itt 
is azok a tendenciák (a piacgazdaság térhódítása, a globalizáció, az európai integráció), amelyek 
az 1970-es, 80-as években a nyugat-európai országokban, a 90-es években pedig a kelet-közép-
európai országokban a logisztika rohamos fejlődését kiváltották. 

 

Tárgyszavak: logisztikai szolgáltató; elosztó központ; intermodális szállítás; áruszállítás; Bulgária; Horvátország; 
Szlovénia; Románia. 

 
A logisztika fejlődését kiváltó 
tényezők 
 
A piacgazdaság térhódítása következtében a válla-
latok az egyre élesedő piaci versenyben keresik 
versenyképességük megőrzésének, illetve növelé-
sének lehetőségeit. Mivel a technikai, technológiai 
fejlesztési lehetőségek kimerülőben vannak, a vál-
lalati versenyképesség növelésének egyre inkább 
előtérbe kerülő eszközét jelentik a logisztikai mód-
szerek, eljárások. 
 

A világgazdaságban végbemenő globalizációs 
folyamatok következtében bővülnek a beszerzési 
és értékesítési piacok, és az egyre növekvő mérté-
kű nemzetközi munkamegosztás nemzetközi ter-
melési hálózatok kialakulásához vezet. 
 
Az európai integrációs folyamatok eredményeként 
szorosabbá válik az európai országok közötti gaz-
dasági együttműködés. Már az 1990-es évek elején 
megkezdődött a nyugat-európai vállalatok egyes 
termelési telephelyeinek a kelet-közép-európai 
 

 7



Tanulmánytár * Általános kérdések 
 
 

 országokba történő kihelyezése. Az EU 2004. évi 
bővítésével ez a folyamat tovább erősödött. A tíz 
új ország belépésével az EU belső piaca mintegy 
hetvenötmillió lakossal bővült. Felgyorsult a nyu-
gat-európai ipari, kereskedelmi és szolgáltató vál-
lalatok kelet-európai terjeszkedése is. Mindez az 
áruszállítási igények jelentős növekedését vonja 
maga után. 
 
A vázolt tendenciák hatására a délkelet-európai 
térség országaiban is egyre inkább felmerül – a 
gazdaság fejlettségétől és az EU-integrációs fo-
lyamatok előrehaladottságától függően eltérő 
mértékben – a logisztikai fejlesztések igénye. 
A térség országainak eltérő gazdasági fejlettségét 
jól tükrözi például az is, hogy milyen jelentős 
eltérések vannak az egy főre jutó GDP-ben (1. 
táblázat).  
 
Az EU-integráció tekintetében is nagymértékben 
eltérő az egyes országok helyzete. Az élen jár 
Szlovénia, amely már 2004 májusa óta EU-tagál-
lam, Románia és Bulgária 2007-ben csatlakozik az 
EU-hoz, Horvátország csatlakozásának időpontja 
bizonytalan. A többi ország csatlakozása egyelőre 
nincs napirenden. 
 
 

Intermodális áruszállítási 
és logisztikai szolgáltatások 
 
Az európai logisztikai rendszerkapcsolatok megva-
lósításába a délkelet-európai országok a közeljö-
vőben várhatóan a leghatékonyabban az inter-
modális áruszállítási és logisztikai szolgáltatások 
fejlesztésével tudnak bekapcsolódni. Kedvező 
földrajzi elhelyezkedésük révén fontos összekötő 
szerepet tölthetnek be Európa és Kelet-Ázsia kö-
zött. E szerep jelentősége a jövőben várhatóan 
tovább növekszik, mivel a globalizáció és a keres-
kedelmi forgalom növekedésének hatására a jövő-
ben különösen nagymértékben megnő az Észak- és 
Délkelet-Ázsiából Európába irányuló konténerfor-
galom. E forgalom lebonyolításában elsősorban az 
észak-adriai kikötők (főként Rijeka és Koper) le-
hetnek jelentős versenytársai a holland és az észak-
német kikötőknek, mivel egyrészt közelebb he-
lyezkednek el a feltörekvő kelet-európai gazdasági 
régiókhoz, másrészt mintegy hat nappal lerövidítik 
az Európa és Ázsia közötti tengeri szállítás időtar-
tamát. A kontinensek közötti forgalom növekedése 
következtében jelentős mértékben nő a kikötők és 
az európai szárazföldi fel- és leadóhelyek közötti 
konténerforgalom is. 
 
 

1. táblázat 
A délkelet-európai gazdasági térséget jellemző néhány mutatószám 

(2004. évi adatok, forrás: BuildECON) 
 

Az ország neve Terület 
km² 

Lakosszám, 
millió fő 

GDP, 
milliárd euró 

Egy főre jutó GDP 
ezer euró/fő 

GDP éves 
változása, % 

Albánia    28 748   3,1   6,1 1,97 5,9 
Bosznia-Hercegovina   51 129   3,8   6,6 1,737 5,0 
Bulgária 110 928   7,8 19,4 2,487 5,6 
Horvátország   56 542   4,4 27,6 6,272 3,8 
Macedónia   25 713   1,9    
Románia 238 391 21,7 58,9 2,714 8,3 
Szerbia-Montenegró 102 173 10,6 18,9 1,783 7,5 
Szlovénia   20 253   2,0 25,9 12,95 4,6 
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Az EU-tagállamokkal való egyre intenzívebb gaz-
dasági kapcsolatoknak köszönhetően, várhatóan 
jelentős mértékben megnőnek a Balkán országai és 
a nyugat-, valamint a kelet-közép-európai országok 
közötti szállítási igények is. (A legtöbb balkáni 
ország legjelentősebb külkereskedelmi partnere 
már napjainkban is Németország, az országok ösz-
szes külkereskedelmi forgalmának kb. 25–31 szá-
zalékát a Németországgal lebonyolított forgalom 
teszi ki.) A viszonylag nagy szállítási távolságok 
miatt e szállítási feladatokat is multimodális (köz-
út–vasút) szállítással lehet hatékonyan, környezet-
kímélő módon megoldani. 
 
Az intermodális áruszállítási és logisztikai szolgál-
tatások fejlesztéséhez szükség van: 
• a közlekedési infrastruktúra (közúti/vasúti pá-

lyák) fejlesztésére; 
• a különböző közlekedési alágazatok kapcsolatát 

megteremtő kombinált forgalmi (röviden kom-
bi-) terminálok (konténer-, Ro/Ro-, Ro/La-, 
huckepack-terminálok) fejlesztésére; 

• az intermodális szállításhoz szükséges szállító-
eszközök (speciális szállítójárművek, konténe-
rek, csereszekrények) beszerzésére. 

 
A legsürgetőbb feladat valamennyi országban a 
közlekedési infrastruktúra fejlesztése elsősorban az 

európai közlekedési hálózat gerincét képező, a 
térségen áthaladó páneurópai közlekedési főfolyo-
sók (IV., V., VII., VIII., X.) mentén. Ez derül ki a 
közlekedési infrastruktúra fejlettségét bemutató 
relatív pontszámokból is (2. táblázat). Különösen 
rossz a helyzet a közutak minősége és sűrűsége, 
valamint az autópályák hossza tekintetében. 
 
 
Kombiterminálok 
 
A kombitermináloknak napjainkban már az átraká-
si feladatokon túl egyéb logisztikai alap-, és kiegé-
szítő szolgáltatásokat is kell nyújtaniok. Ehhez 
megfelelő létesítményekre, rakodóberendezések- 
re, anyagmozgató gépekre, továbbá korszerű ter-
mináli információs és irányítási rendszerekre van 
szükség. 
 
Horvátországban a termináli fejlesztések közül 
kiemelten fontos fejlesztési projekt Rijeka Kikötő 
fejlesztése (ezen belül a konténer- és a Ro/Ro-
terminál fejlesztése), mivel az folyamatos verseny-
ben áll az egyre növekvő észak-adriai tengeri for-
galom lebonyolításáért más észak-adriai kikötők-
kel, elsősorban az olaszországi Trieszttel és a szlo-
véniai Koperrel. 

 
2. táblázat 

A közlekedési infrastruktúra fejlettségét jellemző pontszámok területenként, illetve országonként (2000) [1] 
 

 A közlekedés egésze Utak hossza 
(km/100 km²) 

Autópályák hossza 
(km/tízezer lakos) 

Vasútvonalak hossza
(km/100 km²) 

Bulgária 30   7   7 33 
Horvátország 21   9 16 40 
Jugoszlávia 18 10   7 33 
Románia 18   6   1 38 
Szlovénia 32 25 40 49 
Balkán összesen 20 8   5 36 
EU 15 36 33 25 54 
EU 25 35 31 22 55 
Magyarország 26   7   8 71 
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Romániában a Constanţa Kikötő tölt be fontos 
szerepet az ország külkereskedelmi forgalmának 
lebonyolításában. E szabadkereskedelmi zónán át 
áramlik az ország külkereskedelmi forgalmának 
közel hatvan százaléka. Emellett Constanţa jelen-
tős nemzetközi forgalmat is lebonyolít. Már ma 
sem csak a Balkán, hanem Európa keleti felének is 
legnagyobb kikötője. Konténerforgalma 2002 és 
2004 között közel háromszorosára nőtt (a 2002. évi 
forgalom 136,3 ezer TEU volt, a 2004. évi pedig 
386,3 ezer). Constanţa a távlati fejlesztések szerint 
– mint a Fekete-tenger legnagyobb (hub) kikötője 
– a közép- és a délkelet-európai térség fekete-
tengeri kapujának szerepét töltheti be a távol-keleti 
szállítási kapcsolatok megvalósításában. 
 
Bulgária két legjelentősebb tengeri kikötője Várna 
és Burgasz. Ezek – bár együttes forgalmuk még a 
negyedét sem teszi ki a Constanţa Kikötő forgal-
mának – a jövőben ugyancsak fontos részt vállal-
hatnak a délkelet-európai kapu szerep betöltésben. 
 
A részvételt nemzetközi közúti/vasúti kombinált 
szállításban az AGTC (Európai Egyezmény a je-
lentős kombinált fuvarozási útvonalakról és kap-
csolt beruházásaikról) vonalaihoz kapcsolódó 
kombiterminálok teszik lehetővé, például: 
• Romániában regionális kombiterminálok van-

nak Bukarestben, Constanţában, Craiovában és 
Nagyváradon, ezeken kívül még további har-
minc kombiterminálon rakodnak; 

• Horvátországban öt nagy vasúti konténertermi-
nál működik: Zágráb, Nasice, Eszék, Rijeka és 
Split, de további tíz létesítése is szerepel a fej-
lesztési tervekben; 

• Bulgáriában Szófiában és Dimitrovgrádban 
létesült intermodális terminál. 

 
Három délkelet-európai ország közúti/vasúti kombi 
társasága tagja az UIRR-nek (a Közúti–vasúti 

Kombinált Fuvarozást Szervező Társaságok Nem-
zetközi Szövetségének): az Adriakombi (Szlové-
nia, az 1992-ben csatlakozott Yukombi utódaként), 
a Crokombi (Horvátország) 1999 óta, a Rocombi 
(Románia) 2000 óta. 
 
Az EU-hoz a közeljövőben csatlakozó délkelet-
európai országokban (Románia, Bulgária, Horvát-
ország) is jelentős lendületet adhatnak az 
intermodális áruszállítási/logisztikai szolgáltatások 
fejlesztésének azok a támogatások, amelyek az EU 
következő 2007–2013 közötti költségvetési idő-
szakában nyerhetők, egyrészt a Kohéziós Alapból 
(KA) és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 
(ERFA), másrészt a Marco Polo II. program és a 7. 
K+F Keretprogram pályázataiból. 
 
A logisztikai szolgáltatási piac alakulása 
 
A fejlett nyugat-európai országok tapasztalatai 
szerint a gazdasági növekedéssel párhuzamosan nő 
az ipari és kereskedelmi vállalatok részéről a lo-
gisztikai szolgáltatások iránti piaci kereslet. A 
logisztikai szolgáltatások területén Európában pi-
acvezető Németországban például ma már a logisz-
tikai szolgáltatási szektor a negyedik legjelentő-
sebb gazdasági ágazat a járműipar, az elektronikai 
ipar és a gépipar után. 2004. évi forgalma kb. 166 
milliárd euró volt.  
 
A kelet-európai logisztikai szolgáltatási piac is 
egyre nagyobb vonzerőt jelent a nyugat-európai 
logisztikai szolgáltató cégek számára. Bár a 
Technische Universität Berlin szakértőinek elem-
zése szerint ennek a piacnak a nagysága (kb. 30 
milliárd euró/év) ma még jóval kisebb, mint a nyu-
gat-európai logisztikai piac, de a piac várható évi 
14,3 százalékos növekedése mégis ígéretes a be-
fektetők számára, mivel az egyéb EU-tagállamok 
esetében csak évi 5,7 százalékos piaci növekedést 
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prognosztizálnak. A szakértők szerint a legna-
gyobb piaci növekedés a kelet-közép-európai or-
szágokban várható, de az EU-csatlakozás után a 
délkelet-európai országok is felzárkóznak.  
 
Romániában Bukarest és környéke javasolt első-
sorban logisztikai szolgáltató vállalati telephely 
létesítésére. Itt vannak a gazdasági szempontból 
legjelentősebb ipari (elsősorban gépipari, élelmi-
szeripari és elektronikai fogyasztási cikkeket gyár-
tó) és kereskedelmi vállalatok. A már eddig létesült 
logisztikai szolgáltató vállalati telephelyek több 
mint fele is Bukarestre és környékére koncentráló-
dik. A legtöbb ilyen objektum a város északi és 
nyugati részén található. Ezek jó áruellátást bizto-
sítanak a belváros számára, jó a közlekedési kap-
csolatuk a nyugati országrész felé is. 
 
Az ország belsejében javasolható területek még: 
Arges körzete (itt van a Renault/Dacia autógyár 
telephelye Pitestiben), továbbá Brassó és Iasi kör-
zete a moldáviai határ közelében, valamint Arad, 
Temesvár és Nagyvárad körzete. 
 
Bulgáriában az ipar elmaradottsága miatt a kelet-
közép-európai országokhoz képest viszonylag ke-
vés külföldi cég telepedett meg a 90-es években. 
Csak az utóbbi években erősödött meg Bulgária 
ipari bázisa néhány külföldi, elsősorban autóipari 
vállalat betelepülése folytán. Emellett nőnek az 
áruszállítási igények a nemzetközi kereskedelmi 
hálózatok (pl. Billa, Metro) bulgáriai terjeszkedése 
következtében is. A bel- és külkereskedelem fejlő-
désére a nagy nemzetközi logisztikai szolgáltató 
cégek nagy teljesítményű áruelosztó központok 
létesítésével reagálnak. A Willi Betz cég például 
2004. december végéig 50 000 m²-re növelte szófi-
ai raktárbázisát. 
 

Logisztikai szolgáltató vállalati telephely létesítése 
szempontjából elsősorban Szófia és Plovdiv kör-
nyéke javasolt, itt működnek a nagy élelmiszer- és 
a nagy gépipari cégek. Emellett Burgasz és Várna 
környéke jöhet még szóba. E két kikötőben rakják 
át a nemzetközi kereskedelmi forgalom mintegy 
hatvan százalékát. 
 
Különösen keresett a logisztikai szolgáltató köz-
pontok létesítése szempontjából a Szófiai repülőtér 
környéke. A svájci Militzer & Münch logisztikai 
szolgáltató cég például már két éve átvette itt az 
egykori Balkan Air üzemeltetését. Ugyancsak itt 
helyezett üzembe 2005 végén egy 17 000 m²-es 
raktárat a KI-Logistics nevű bolgár cég. A Londoni 
Tishman Management Company pedig rövidesen 
megkezdi a 140 000 m² alapterületű Airport Sofia 
Center építését, amely Bulgária eddigi legnagyobb, 
privát beruházásban létesült logisztikai szolgáltató-
központja lesz. 
 
Horvátország is vonzó piacot jelenthet a logisztikai 
szolgáltatócégek számára viszonylag állandó, kb. 
évi négyszázalékos gazdasági növekedési üteme és 
a X. európai közlekedési főfolyosó mentén való 
kedvező földrajzi elhelyezkedése miatt. A X. euró-
pai közlekedési főfolyosó fontos kapcsolatot bizto-
sít Salzburgtól Ljubljanán, Zágrábon, Belgrádon és 
Theszaloníkin, illetve Szófián át a nyugat-európai 
piac és Délkelet-Európa feltörekvő piacai között 
Törökország felé.  
 
A főváros, Zágráb mellett, amely egymillió lako-
sával az ország gazdasági, politikai és kulturális 
centruma, várhatóan Rijeka és Split kikötőváros-
okba települnek a logisztikai szolgáltató cégek. 
Több vállalat azért határozta el, hogy Zágráb kör-
zetében létesít új logisztikai szolgáltató telephelyet, 
mert ezek a szlovén határ közelsége miatt az ottani 
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piacokat is ki tudják szolgálni és a jövőben a szom-
szédos boszniai piac felé is terjeszkedni tudnak. 
 
A helyi ipari nagyvállalatok a délkelet-európai 
országokban is még a fejlesztés kezdetén állnak az 
olyan korszerű gyártásszervezési stratégiák, eljárá-
sok bevezetésében, (mint például az alaptevékeny-
ségekre való koncentráció, a rendelésre gyártás, a 
just in time elvű anyagellátás), amelyeket a nyugat-
európai országokban már évek óta elterjedten al-
kalmaznak, és amelyek esetében elsősorban felme-
rül a komplex, logisztikai rendszerszolgáltatások 
iránti igény. A helyi ipari vállalatok ezért ma még 
többnyire maguk végzik a logisztikai tevékenysé-
geket, mivel még nem vezették be a korszerű gyár-
tásszervezési koncepciókat. A helyi logisztikai 
szolgáltató cégektől túlnyomórészt csak logisztikai 
alapszolgáltatásokat (mint pl. szállítás, raktározás 
stb.) vesznek igénybe. Néhány példa azért akad 
kivételként, elsősorban Szlovéniában, mint például 

a hűtött áruk logisztikája a legnagyobb kiskereske-
delmi cégnél, a Mercatornál, vagy a Gorenje cég-
nél az alkatrészmenedzsment. 
 
A helyi logisztikai szolgáltató cégek ezért többnyi-
re csak alapszolgáltatásokat nyújtanak. Ugyanak-
kor a nyugati vállalatok, mint például a Renault, a 
Volkswagen, az Aldi vagy a Carrefour, amelyek itt 
ruháznak be, és komplex logisztikai szolgáltatáso-
kat igényelnek, gyakran hozzák magukkal meg-
szokott szolgáltatóikat, amelyek néhány logisztikai 
alapszolgáltatást a helyi szolgáltató cégektől vesz-
nek igénybe, a komplex értéknövelő szolgáltatáso-
kat viszont maguk nyújtják.  
 
Összefoglalásként a délkelet-európai térség egé-
szének átfogó, SWOT-elemzését a logisztikai szol-
gáltatások fejlődése szempontjából a 3. táblázat 
tartalmazza. 
 

 
3. táblázat 

A délkelet-európai térség SWOT-elemzése a logisztikai szolgáltatások 
fejlődése szempontjából 

 
Erősségek Gyengeségek 

• a kedvező földrajzi elhelyezkedés révén összekötő szerep 
Európa és Ázsia között 

• a tíz páneurópai közlekedési főfolyosó közül öt a térségen 
halad át 

• tengeri kikötők, amelyek igénybevétele lehetővé teszi az 
Európa és Ázsia közötti tengeri szállítások időtartamának 
lerövidítését 

• viszonylag alacsonyak a munkabérek és a logisztikai szol-
gáltatási telephelyek bérleti díjai 

• fejletlen, elmaradott közlekedési és logisztikai infrastruktúra 
• különösen kedvezőtlen a helyzet a közutak minősége, a 

közúthálózat sűrűsége és az autópályák hossza tekintetében 
• a viszonylag kevés hazai logisztikai szolgáltató cég túlnyo-

mórészt csak logisztikai alapszolgáltatásokat kínál 
• kicsi a kereslet a helyi vállalatok részéről a komplex (érték-

növelő) logisztikai szolgáltatások iránt   

Lehetőségek Veszélyek 

• az intermodális áruszállítási/ logisztikai szolgáltatások iránti 
igények növekedése az Európa és Ázsia közötti, illetve a 
Balkán országai és Nyugat-Európa közötti forgalom várható 
növekedése következtében 

• EU-támogatások igénybevételének lehetősége a közlekedési 
és a logisztikai infrastruktúra fejlesztésére 

• külföldi logisztikai szolgáltató cégek betelepülése a logisz-
tikai szolgáltatási kínálat és színvonal növelésére 

• a logisztikai képzés fejlesztése 

• kedvezőtlen befektetői megítélés egyes országokban a 
bürokrácia, a korrupció, a kevésbé stabil jogrendszer és 
vámeljárások miatt 

• a politikai válsághelyzet kiéleződése, az etnikai ellentétek 
újjáéledése egyes országokban 

• a gazdasági növekedés megtorpanása 
• az infrastruktúra-fejlesztési programok időbeni elhúzódása 
• természeti csapások pl. árvíz 
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MUNKAVÉDELEM – 
ERGONÓMIA 
 
• jogi szabályozás  
• munkabiztonság 
• foglalkozás-egészségügy 
• üzemi balesetek 
• foglalkozási megbetegedések 
• munkahelyek kialakítása 
 

BIZTOS, AMI BIZTOS… 
 
mgksz@info.omikk.bme.hu
 
tel.:457-5322 
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