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Резюме

В това проучване се прави преглед на програмата „Морски магистрали“ от
самото ѝ начало. На базата на проведените изследвания бяха установени три
основни препятствия.

Те са следните: 1) заинтересованите страни не са достатъчно осведомени
относно програмата; 2) със спирането на проектното финансиране се
прекратяват и самите проекти; 3) сътрудничеството между заинтересованите
страни не винаги е оптимално.

Тези три фактора, в съчетание с други препятствия, означават, че
въздействието на програмата е по-слабо, отколкото може да се очаква. За
тази цел бяха формулирани препоръки и възможни сценарии за подобряване
на концепцията за морските магистрали.
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ОБОБЩЕНИЕ

Цел
От въвеждането на програмата „Морски магистрали“ през 2001 г. концепцията беше
променяна и приспособявана в зависимост от хода на развитие в сектора на
търговското корабоплаване и промените във фокуса на дневния ред в Европа.
Комисията по транспорт и туризъм поръча проучване на тема: „Подобряване на
концепцията за морските магистрали“, за да придобие цялостен поглед върху
историческото развитие на концепцията. Контекстът на този преглед е съществената
реформа на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и на нейното финансиране
по линия на новата многогодишна финансова рамка чрез Механизма за свързване на
Европа (МСЕ).

Настоящият доклад предлага поискания обзор на програмата „Морски магистрали“ и се
опира на него във връзка с препоръките и възможните сценарии за подобряването на
концепцията за морските магистрали. Тези препоръки и сценарии се основават както
на документна справка под формата на преглед на публикации, така и на информация,
събрана от пристанищата и други заинтересовани страни посредством събеседвания и
проучване.

Развитие на програмата „Морски магистрали“
Програмата „Морски магистрали“ беше въведена през 2001 г. с Бялата книга на
Европейската комисия за транспортната политика, озаглавена: „Европейската
транспортна политика до 2010 г.: време за вземане на решения“. Този документ беше
израз на желанието на Комисията да се съживи морският транспорт на къси разстояния
и да се създаде европейска мрежа от морски връзки на къси разстояния. През 2004 г.
концепцията за морските магистрали беше доразработена и създаването им беше
представено като приоритетен проект в рамките на програмата за TEN-T (2007 –
2013 г.). Причината за това беше потенциалната полза от морския транспорт на къси
разстояния за намаляването на претоварването на пътищата и за подобряването на
достъпа до периферни и островни райони. Очакваше се това начинание да донесе
полза за сближаването и за динамиката на вътрешния пазар.

Съгласно насоките за TEN-T от 2004 г. проектите, кандидатстващи за средства за
морски магистрали, следва да включват поне две пристанища в две различни държави
членки и целта им следва да бъде преориентиране на вида транспорт или сближаване.
Програмата „Морски магистрали“ може да спомогне за различни форми на инвестиции
във връзка със:

 съоръжения и инфраструктура за пристанища и връзки с вътрешността на
територията;

 целогодишен достъп до съоръжения (например драгажна техника и
ледоразбивачи);

 инвестиции в информационни и комуникационни технологии за управление на
движението или електронни отчитащи системи;

 помощ за нови предприятия, ако се счита, че е необходима публична подкрепа
за финансовата устойчивост на проекта, като тази помощ е ограничена до две
години и се дава само в подкрепа на добре обосновани капиталови разходи;
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 изследвания, с които се установява потенциалът на пазара за нови услуги и се
анализират новите и съществуващите товаропотоци за нови услуги, както и
оценки на въздействието, осъществяване и финансиране.

През 2012 г. беше представена стратегията „Европа 2020“. Наред с всичко останало, тя
се фокусира върху устойчивостта. След новите насоки за TEN-T, появили се през
2013 г., този фокус намери своето място и в програмата „Морски магистрали“.
Съгласно новите насоки финансирането на морските магистрали и TEN-T става част от
МСЕ, като се предлагат нови възможности в рамките на програмата, а именно:

 връзки с пристанища в трети държави;

 включване на връзки с вътрешността на територията;

 включване на проекти за алтернативно гориво.

Резултати
„Морски магистрали“ еволюира в програма на ЕС, финансирала над четиридесет
проекта чрез TEN-T, като бюджетът достигна – заедно с тръжната процедура от 2013 г.
– над 400 милиона евро в премии. Общите инвестиции от публични и частни
инвеститори се оценяват на 2 милиарда евро. Освен това четири проекта бяха
финансирани по програмата „Марко Поло“, с премии малко под 20 милиона евро.
Въпреки тези значителни инвестиции делът на морския транспорт на къси разстояния,
в сравнение с дяловете на други видове транспорт, отбеляза лек спад в периода 2001
– 2011 г. Следователно може да се каже, че стимулирането на морския транспорт на
къси разстояния не е довело пряко до структурно по-добра конкурентна позиция за
този вид транспорт.

Може обаче да се направи заключението, че програмата „Морски магистрали“ е
стимулирала косвено засиленото сътрудничество между пристанищата, което може с
времето да окаже ползотворен ефект върху управлението и засилването на морските
потоци на къси разстояния.

Основните критики, изразени и от академичните среди, и от самите пристанища, са
следните:

 Някои пристанища (големи или малки) все още не са чували за програмата
„Морски магистрали“.

 Програмата пострада от това, че не се възприе като привлекателно
предложение поради факта, че още от самото начало концепцията за морските
магистрали не беше съвсем ясна. Някои от пристанищата, които са запознати с
нея, не съзнават сложността ѝ.

 Основните бенефициенти по програмата не са достатъчно наясно с
възможностите, които тя предлага. Много представители на пристанища (които
също бяха интервюирани) посочиха, че изобщо не са запознати с
възможностите, предлагани от „Морски магистрали“. Това води до пропускането
на потенциални интересни връзки за морския транспорт на къси разстояния.
Дори когато програмата е известна на заинтересованите страни, процедурите се
възприемат като тромави. Същевременно понякога е трудно да се изтълкуват
правилно поканите за представяне на предложения. Информацията за
приоритетите на дадена покана следва да бъде по-ясна и по-стегната. Времето,
необходимо за изготвяне на проектите и образуването на консорциуми, оказва
натиск върху капацитета на пристанищните органи.
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 В момента липсва ясна оценка за въздействието на програмата „Морски
магистрали“. Това навежда на заключението, че преди да се инвестира е
необходимо да се определят по-добри ключови показатели за изпълнението
(КПИ) с оглед на оценяването на тяхното въздействие в рамките на целия
транспортен пазар.

 Програмата „Морски магистрали“ изисква постоянно сверяване и насочване,
като се вземат предвид движещите пазара сили.

Препоръки и сценарии
Общата препоръка, която трябва да бъде изпълнена във всички възможни сценарии, е
да се повиши разпознаваемостта на „Морски магистрали“. Необходимо е ясно
идентифициране на заинтересованите страни и преследване на активен подход, за да
се стимулира тяхното участие. Процесът по кандидатстване за проекти по програмата
трябва да бъде направен възможно най-опростен, с елементарни и ясни тръжни
процедури. Възможностите, които програмата „Морски магистрали“ предлага, трябва
да бъдат проактивно представяни на заинтересованите страни.

Другите препоръки са в съзвучие със съответните сценарии. Освен базовия сценарий,
предполагащ програмата „Морски магистрали“ да продължи в сегашната си форма, са
разработени още два сценария:

1) сценарий на устойчивост: той се фокусира върху ограничаването на
екологичното въздействие чрез употребата на алтернативни горива, новаторско
проектиране на морските съдове, пристанищни съоръжения и използването на
нови материали от рода на композитните; ако трябва да окаже устойчиво
въздействие върху качеството и конкурентната позиция на морските
магистрали, програмата трябва да бъде подобрена;

2) сценарий на управлението на веригата на доставки: той се фокусира върху
цялата верига на доставки, част от която е и морският транспорт на къси
разстояния. Резултатите от проекти без такъв фокус могат да изостанат спрямо
първоначалните цели, тъй като може да липсва сътрудничество между
заинтересовани страни, подходящи за проекта. Морските магистрали са част от
сложни вериги на доставка, които нито започват, нито свършват с морските
пристанища. Морският транспорт на къси разстояния е в много случаи (ако не и
във всички) един от множеството различни видове транспорт в рамките на една
верига, а в тези вериги са представени редица заинтересовани лица – от
изпращача до крайния клиент. Проектите за морски магистрали трябва да
вземат под внимание комплексната верига на доставки, така че да са „свързани“
с други „брънки“ от веригите, а не да бъдат изолирани проекти. Веригите на
доставки, при които морският транспорт на къси разстояния играе централна
роля, не са ограничени само до пределите на Европа. Те свързват европейската
промишленост и европейските сфери на потребление с други важни региони във
и извън Европа. Третите държави трябва да бъдат възприемани като част от
мрежите на морския транспорт на къси разстояния и следователно трябва да
участват в проектите за морски магистрали.


