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Fluxurile de mărfuri transportate de ÖBB Rail Cargo Group din și
spre China sunt în creștere, transportul feroviar fiind o opțiune
rapidă și sigură în relația Europa – Asia.
Noile măsuri de ridicare a anumitor restricții permit creșterea importurilor din zona
asiatică, astfel că, volumul de mărfuri din și spre China este din nou în creștere.
În China, producția industrială a crescut și se pot face din nou exporturi spre Europa,
iar transportul feroviar asigură o legătură directă pentru companiile interesate să

exporte bunuri spre China sau să importe bunuri din această țară. Transportul feroviar
este unul direct și cel mai sigur în acest moment.
ÖBB Rail Cargo Group a pus la punct o linie de transport directă pentru importul și
exportul de produse din China, iar pe 27 aprilie a ajuns primul tren de la Jinan la
Budapesta. Transportul a fost unul cu echipamente medicale, mănuși și alte produse
necesare pentru stoparea răspândirii coronavirus, destinate spitalelor din Austria și
Italia.
Prin intermediul conecțiunilor feroviare TransFER din și spre China transportul
mărfurilor se face rapid și sigur. Astfel pe linia TransFER din Xi’an-Viena-Milano
transporturile ajung în 14 – 16 zile, iar pe linia TransFER Jinan-Budapesta (prin
Ucraina), transporturile se fac în 12 – 14 zile. ÖBB Rail Cargo Group are și varianta de
transport TransFER Budapesta – Xi’an prin Polonia, iar bunurile transportate ajung
între 17 și 19 zile.
ÖBB Rail Cargo a reușit să făcă legătura între “Drumul Mătăsii” și liniile europene și
oferă astfel soluții logistice End-to-End pentru toți companiile europene care au mărfuri
de transportat spre Asia și pentru companiile asiatice care vor să aducă bunurile în
Europa.
ÖBB Rail Cargo Group are în total 9.340 angajați și puncte de lucru în toată
Europa. Cifra de afaceri anuală este de 2.3 miliarde de euro, ÖBB Rail Cargo Group
fiind una dintre cele mai mari companii de logistică feroviară din Europa. Compania
austriacă oferă logisitcă End-to-End atât în Europa, cât și în Asia și face legătura între
noduri comerciale importante din Rusia, Turcia și până în China.
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