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ФАКТОРИ ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПОРТІВ
Анотація. Було підкреслено, що порти стали пунктом консолідації регіональної
та світової торгівлі, оскільки відбувся ріст попиту на вантажні перевезення,
змінилися вимоги споживачів та посилилася конкуренція в порту. Аналізуються
фактори і показники продуктивності портів.
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Постановка проблеми. Зростання вантажопідйомності контейнерних суден
було високим з початку таких перевезень у 1956 році, і стало надалі
прискорюватися останні два десятиліття. Перші контейнерні судна у 1950-1960х роках мали місткість від 500 до 800 TEU. Набір інструментів реформування
портів у галузі державно-приватної інфраструктури доводить, що частка
світових контейнерних суден вантажопідйомністю понад 5000 TEU зросла з 1 %
у 1996 році. Контейнерні перевезення розширювались найшвидшими темпами із
середньорічним рівнем 8,0 % між 1980 і 2018 рр. Збільшення середніх розмірів
контейнерних суден, ймовірно, буде продовжуватися, оскільки воно пропонує
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значне зниження середньої вартості перевезення на контейнер. Збільшення
розміру судна призвело до практики консолідації суднових заходів у меншу
кількість портів. Це процес, відомий як "консолідація портів" або "раціоналізація
портів", і він особливо поширений на міжнародних маршрутах, де економія від
масштабу на морі найбільш очевидна.
Аналіз

останніх

досліджень

та

публікацій.

Питання

підвищення

продуктивності портів часто попадає у коло досліджень науковців та практиків,
оскільки мають велике значення в економіці кожної держави. Так, можна назвати
таких науковців: Хетч М. [2], Тіпер А. [3], Ле Гріфін Х. [4], Касіпі М. [6],
Лубула Г. [7] та інші. Вони характеризували показники продуктивності портів,
наводили критичний аналіз. Але технічний розвиток у морській галузі, процеси
глобалізації вносять свої корегування у діяльність портів. Отже, дослідження
важелів продуктивності портів не втрачають своєї актуальності.
Метою статті є розгляд факторів зростання продуктивності порту.
Виклад основного матеріалу дослідження. Внутрішній вузол або сухий порт
відноситься до внутрішнього пункту консолідації вантажів, який з'єднаний з
портовим терміналом залізничним транспортом, баржами або вантажівками.
Часто практики управління ланцюгами поставок інтегровані з глибоководним
терміналом. Внутрішні вузли забезпечують альтернативний засіб швидкого
забезпечення додаткової пропускної спроможності портів, що залишаються
після консолідації. Для портів з обмеженою пропускною спроможністю землю
для використання контейнерних терміналів можна, як правило, отримати
швидше у внутрішній місцевості. Отримання додаткової землі в припортовому
районі зазвичай потребує коштів і має екологічне навантаження. Внутрішні хаби
збільшують використання пропускної спроможності припортових операцій,
оскільки, як правило, більше земель доступно у внутрішніх місцях. Несуттєві
елементи портових операцій можуть бути виконані у внутрішньому районі, а
менеджерам контейнерних терміналів може бути надано додаткові площі для
зменшення інтенсивності складування контейнерів, зменшення загальної
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кількості перевезень на контейнер та підвищення продуктивності терміналу.
Тому внутрішні вузли повинні забезпечувати ефективний інструмент для
підтримки продуктивності протягом усього процесу консолідації портів.
Щоб впоратись із збільшенням обсягу вантажів необхідно визначити важелі
зростання продуктивності портів. Отже, після раціоналізації, решта портів
потребуватимуть високого рівня продуктивності та достатньої потужності, щоб
забезпечити зростання.
Використання та інтеграція внутрішніх портів є засобом швидкого
забезпечення пропускної спроможності. Вони також дозволяють виконувати
непродуктивні портові послуги далеко від морського порту. Враховуючи вимоги
до розташування та інфраструктури внутрішнього вузла, вони можуть бути
значно дешевшими та доступнішими порівняно зі створенням нових причалів та
збільшенням теориторій (шляхом рекультивації) біля порту [1].
Оксфордський словник [2] визначає продуктивність як виробництво на
одиницю зусилля або ефективність продуктивних зусиль. Тіпер А. та
Уармк Н. [3] припускають, що продуктивність - це показник того, наскільки
ефективно використовуються ресурси (такі як машини, комп'ютерне програмне
забезпечення, земля та праця) для виробництва результатів.
Як було зазначено вище, контейнерний термінал складається з різних
компонентів. Всі вони мають різні виробничі показники, операційну
продуктивність і, отже, детермінантами продуктивності. Ле Гріфін Х. та
Мурфі М. [4] підкреслюють, що продуктивність всього контейнерного терміналу
безпосередньо пов'язана з передавальними функціями контейнерного терміналу,
включаючи кількість та швидкість руху прибережних кранів, використання
причального обладнання та продуктивність працівників, що працюють у
прибережній зоні. Отже, кожен компонент є життєво важливим для загальної
продуктивності порту. Однак проведений аналіз та звітність, як правило,
обмежується або зосереджується лише на одному компоненті (наприклад,
стивідорному).
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У 2010 році група Tioga [5] підготувала звіт у рамках Програми
співробітництва з обробки вантажів, яка є державно-приватним партнерством,
спонсорованим Морською адміністрацією Сполучених Штатів, з метою
підвищення продуктивності вантажних компаній шляхом впровадження обробки
вантажів, дослідження та розробок. Вони переглянули технічну та галузеву
літературу, щоб визначити, як можна та як слід вимірювати продуктивність
портів у Сполучених Штатах, та зібрали наявні дані у набір профілів морських
терміналів. Вони намічають ряд різних показників продуктивності, включаючи
TEU на гектар, TEU на причал, переміщення крана (TEU) на годину, час
повороту судна та переміщення TEU або крана на людину / годину праці. Ці
показники продуктивності використовуються різними портами, з різною
інфраструктурою та комерційними драйверами. Касипі М. та Шах М. [6]
наводять

зведену

таблицю

показників

продуктивності,

які

зазвичай

використовуються в різних елементах контейнерного терміналу:
Метою системи збору інформації про вантажні перевезення є "надати
детальне розуміння цього перевезення, включаючи обсяги, диспропорції при
експорті/імпорті та спосіб внутрішнього транспорту, що використовується для
перевезення вантажів до портів та назад" [3]. Контейнерні порти забезпечують
кількість оброблених контейнерів (в одиницях), середню норму крану, швидкість
судна, які безпосередньо порівнянні з австралійським бюро статистики, що
звітує про продуктивність порту Австралії.
Проведені спостереження в порту Літтельтон Крайстчерч та ЦентрПорт
Веллінгтон встановили:
- Загальна кількість контейнерних одиниць (на відміну від TEUs або FEU) загальна кількість контейнерів, що обробляються, незалежно від того, чи це
одиниці двадцяти футів або сорок футів (і двадцятифутовий, і сорокафутовий
контейнери відповідають одній одиниці).
- Норма крана - середня кількість контейнерів, які обробляє один кран за
кожну годину, коли він використовується для завантаження або вивантаження
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судна. Норма крана обчислюється діленням загальної кількості контейнерів, що
обробляються, на витрачену норму крана. Цей захід виключає всі експлуатаційні
та неробочі затримки, такі як вітер, кришки люків та кріплення.
- Коефіцієнт судноплавства - середня кількість контейнерів, що
обробляються за годину, всіма кранами, що використовуються, за кожну годину,
коли крани використовуються для завантаження або вивантаження судна.
Судновий тариф виключає всі оперативні та неопераційні затримки. Він
обчислюється

множенням

кранової

швидкості

на

кран

інтенсивність.

Інтенсивність крана - це міра кількості кранів, що використовуються для
завантаження або вивантаження судна.
- Швидкість роботи судна - середня кількість оброблених контейнерів за
кожну годину зайнятості праці на причаленому судні - тобто загальна кількість
оброблених контейнерів, поділена на час, що минув. Швидкість роботи судна
включає всі експлуатаційні та неробочі затримки, а отже, зафіксований показник
продуктивності, як правило, нижчий за показник швидкості судна.
Швидкість крану - це показник середньої продуктивності контейнерних
кранів у порту після врахування експлуатаційних та неробочих затримок у
використанні кранів. Однак ставка крана не відображає продуктивність роботи
контейнерного терміналу порту, який може використовувати два або більше
кранів для завантаження та вивантаження контейнерів з судна. Ставки суден
допомагають дати кращу загальну перспективу продуктивності контейнерів у
порту.
Австралійська

портова

статистика

окреслює

подальші

показники

продуктивності портів, однак, «Міністерство транспорту Нової Зеландії вважає,
що розгляд цих заходів дає хороший початковий огляд продуктивності
контейнерів у портах Нової Зеландії». Бюро інфраструктури, транспорту та
регіональної економіки урядового управління Австралії видає щоквартальні
статистичні звіти "Ватерлінія". У звітах Waterline подано детальну інформацію
про тенденції щодо продуктивності переробки контейнерів у п’яти основних
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австралійських контейнерних портах - Брісбені, Сіднеї, Мельбурні, Аделаїді та
Фрімантлі - а також у звітах Waterline представлені детальні тенденції щодо
стивідорної продуктивності (продуктивність на судні) та витрат на імпорт та
експорт контейнерів. Однак, на відміну від новозеландських тенденцій
продуктивності, опублікованих Міністерством транспорту, звіти "Ватерлінія"
також окреслюють продуктивність роботи на суші. Ці заходи включають
середній час опрацювання вантажних автомобілів для кожного порту, кількість
доступних слотів для бронювання транспортних засобів у порівнянні з кількістю
використаної та в які періоди протягом дня та іншу нефінансову статистику.
Лубула Г. та Маларз А. [7] аналізують стивідорну продуктивність п'яти
основних контейнерних портів Австралії з метою отримання кращого розуміння
того, що зумовлює ефективність роботи окремого контейнерного порту. Вони
прийшли до висновку, що між 2000 і 2009 роками у кожному з п’яти портів
відбулися значні покращення як продуктивності праці, так і загальної факторної
продуктивності. Вони також припускають, що стивідорні операції стали
капіталомісткими загалом, і стивідорні операції у всіх п'яти портах також зазнали
збільшення віддачі від масштабу протягом цього періоду.
Продуктивність новозеландських контейнерних портів добре порівнюється
з австралійськими. Дослідження Міністерства транспорту [5] щодо показників
продуктивності портів шести найбільших контейнерних портів Нової Зеландії
дійшло до висновку, що "продуктивність контейнерних портів Нової Зеландії
представляється принаймні порівнянною з австралійськими та іншими
міжнародними портами, а в деяких випадках і кращою". Тауранга, безсумнівно,
є найбільш продуктивним портом Нової Зеландії, однак відносна продуктивність
інших портів Нової Зеландії залежить від ефективності вимірювання
продуктивності та стратегічних цілей, пропускної здатності контейнерів або
обладнання, що використовується в кожному порту.
Висновок. Традиційно контейнерні порти розглядаються як місце для
завантаження та зберігання контейнерів - «основною функцією контейнерного
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терміналу є передача та зберігання контейнерів». Однак збільшення попиту на
вантажні перевезення, зміни вимог споживачів та посилення конкуренції в порту
призвели до інтеграції прибережної та приморської діяльності в порту, а порти
стали пунктом консолідації для регіональної та світової торгівлі.
Три компоненти контейнерного терміналу: набережна (крани та стивідор),
експлуатація портової території та інтеграція наземного транспорту. Однак між
цими трьома компонентами є функції передачі. Приморський компонент
відноситься до оперативного завдання завантаження або розвантаження
контейнерного судна, завершеного крановою інфраструктурою та стивідорним
персоналом біля узбережжя або місця пристані. Функція території полягає в
організації та зберіганні контейнерів та інтеграції з експлуатаційними вимогами
як на суші, так і на судні, використовуючи різні типи територій експлуатаційне
обладнання та конфігурації штабелювання контейнерів. Приземна складова
відноситься до зв’язку контейнерного терміналу із наземним видом транспорту
залізничним та автомобільним транспортом.
Аналіз продуктивності та звітність, як правило, обмежується або
зосереджується на пристані або стивідорному компоненті, хоча, ефективність
контейнерного терміналу залежить від широкого набору факторів, що впливають
на окремі компоненти контейнерного терміналу, а не просто продуктивність
набережних кранів. Порти, як правило, орієнтовані на продуктивність
компоненту причалу, оскільки саме цей компонент приносить більшу частину
доходу порту і є інтерфейсом для клієнтів контейнерного порту (транспортні
лінії).
Огляд літератури висвітлює два основні показники потенціалу. Потужність
крана залежить від кількості доступних кранів, годин роботи крана та середньої
продуктивності крана за годину. З іншого боку, потужність території залежить
від кількості слотів для зберігання контейнерів та середньої норми обороту
слотів. Однак із збільшенням обсягу та використання потужності збільшене
використання
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зменшуючи

експлуатаційну

доступність

та

знижуючи

продуктивність

території. Це також призведе до зменшення вантажопідйомності кранів, якщо
не збільшити робочу силу та обладнання території, щоб не відставати від
експлуатаційних потреб причалу. Тому залежність між використанням
потужності або обсягом та продуктивністю є негативною - змінні рухаються в
протилежних напрямках. Зв'язок між обсягом та продуктивністю може бути
позитивним в необмежених умовах, якщо

збільшені обсяги дозволяють

отримати економію від масштабу.
Внутрішній вузол або сухий порт відноситься до внутрішнього пункту
консолідації вантажів, який пов'язаний з портовим терміналом залізничним
транспортом, баржами або вантажівками, часто коридором великої місткості та
має практику управління ланцюгами поставок, інтегровану з глибоководним
терміналом. Останнім часом внутрішні вузли розглядаються як засіб збільшення
потужності та спосіб підвищення продуктивності, який простіший за традиційні
заходи, такі як збільшення розміру території за допомогою меліорації земель або
збільшення пропускної здатності кранів за рахунок дорогих закупівель
набережних кранів. Отже, очікується, що пропускна спроможність об'єкта
внутрішнього вузла матиме позитивний зв'язок з продуктивністю терміналу
(оскільки обсяги внутрішніх концентраторів зростають, а також продуктивність
терміналу) і негативний зв'язок з використанням пропускної спроможності
терміналу (як пропускна здатність внутрішньої концентратор збільшує
пропускну здатність, зменшує на терміналі).
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