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Σύνοψη

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται μια επισκόπηση του προγράμματος
«Θαλάσσιες αρτηρίες» μετά τη δημιουργία του. Βάσει της έρευνας που
διενεργήθηκε, εντοπίστηκαν τρεις βασικοί φραγμοί.

Οι φραγμοί αυτοί είναι οι ακόλουθοι: 1) τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν γνωρίζουν
επαρκώς το πρόγραμμα· 2) διαπιστώθηκε έλλειψη συνέχειας μετά την παύση της
χρηματοδότησης του έργου· 3) η συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών
δεν είναι πάντα η βέλτιστη δυνατή.

Οι τρεις αυτοί παράγοντες σε συνδυασμό με άλλους φραγμούς είχαν ως
αποτέλεσμα να υπάρχει μικρότερος αντίκτυπος από τον αναμενόμενο. Για αυτό τον
σκοπό, διατυπώθηκαν συστάσεις και πιθανά σενάρια για τη βελτίωση της έννοιας
των θαλάσσιων αρτηριών.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Σκοπός
Από τότε που θεσπίστηκε το πρόγραμμα «Θαλάσσιες αρτηρίες» (Motorways of the Sea, MoS)
το 2001, η έννοια άλλαξε και προσαρμόστηκε σύμφωνα με τις εξελίξεις στον τομέα της
ναυτιλίας και τις αλλαγές που μεσολάβησαν σε καίρια σημεία της ευρωπαϊκής ατζέντας. Η
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ζήτησε την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη «βελτίωση
της έννοιας των θαλάσσιων αρτηριών», προκειμένου να λάβει ολοκληρωμένη επισκόπηση
της ιστορικής εξέλιξης της έννοιας. Το πλαίσιο αυτής της επανεξέτασης είναι η μείζων
μεταρρύθμιση των Διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και η χρηματοδότησή της
στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), μέσω της διευκόλυνσης
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF).

Η παρούσα έκθεση παρέχει τη ζητούμενη επισκόπηση για το πρόγραμμα «Θαλάσσιες
αρτηρίες» και χρησιμοποιείται ως βάση για να υποβληθούν συστάσεις και να εξεταστούν
πιθανά σενάρια με στόχο τη βελτίωση της έννοιας των θαλάσσιων αρτηριών. Τα σενάρια
βασίζονται τόσο σε στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση εγγράφων υπό τη μορφή
επισκόπησης της βιβλιογραφίας όσο και σε πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από λιμένες
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω συνεντεύξεων και ερευνών.

Ανάπτυξη του προγράμματος «Θαλάσσιες αρτηρίες»
Το πρόγραμμα «Θαλάσσιες αρτηρίες» θεσπίστηκε από τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής του 2001 για την πολιτική μεταφορών, με τίτλο « Η ευρωπαϊκή πολιτική
μεταφορών με ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών». Στην εν λόγω βίβλο
διατυπώθηκε η επιθυμία της Επιτροπής για την ανάκαμψη των θαλάσσιων μεταφορών
μικρών αποστάσεων και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου συνδέσεων θαλάσσιων
μεταφορών μικρών αποστάσεων. Το 2004, η έννοια των θαλάσσιων αρτηριών αναπτύχθηκε
περαιτέρω και η δημιουργία τους παρουσιάστηκε ως έργο προτεραιότητας στο πλαίσιο του
προγράμματος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) (2007-2013). Η εξέλιξη
αυτή δρομολογήθηκε λόγω της δυνητικής συμβολής των θαλάσσιων μεταφορών μικρών
αποστάσεων στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και στη βελτίωση της
προσβασιμότητας των απομακρυσμένων και των νησιωτικών περιφερειών. Υπήρχε η
προσδοκία ότι η εν λόγω εξέλιξη θα απέβαινε προς όφελος της συνοχής και της ύπαρξης
δυναμικής εσωτερικής αγοράς.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΔΕΔ-Μ του 2004, τα έργα για τα οποία
υποβάλλεται αίτηση για τη χορήγηση κονδυλίων σχετικά με το πρόγραμμα «Θαλάσσιες
αρτηρίες» πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο λιμένες σε δύο διαφορετικά κράτη
μέλη και ο στόχος τους θα πρέπει να είναι η αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών
ή η συνοχή. Το πρόγραμμα «Θαλάσσιες αρτηρίες» μπορεί να συμβάλει σε διάφορες μορφές
επενδύσεων και μπορεί να αφορά:

 εγκαταστάσεις και υποδομές των λιμένων και διασυνδέσεις με την ενδοχώρα·

 προσβασιμότητα σε εξοπλισμό σε όλη τη διάρκεια του έτους (π.χ. βυθοκόρηση και
παγοθραυστικά)·

 επενδύσεις στην τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη
διαχείριση της κυκλοφορίας ή την απόκτηση ηλεκτρονικών συστημάτων αναφοράς·
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 στήριξη για την εκκίνηση έργων, εφόσον κρίνεται αναγκαία η δημόσια στήριξη για
την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, όπου η εν λόγω ενίσχυση περιορίζεται σε δύο
έτη και χορηγείται μόνο για τη στήριξη των δεόντως αιτιολογημένων δαπανών
κεφαλαίου·

 μελέτες για τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων της αγοράς για νέες υπηρεσίες και
την ανάλυση των νέων και υφιστάμενων ροών φορτίου για νέες υπηρεσίες, καθώς
και την εκτίμηση των επιπτώσεων, την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση.

Το 2012, παρουσιάστηκε η στρατηγική «Ευρώπη 2020». Η στρατηγική αυτή επικεντρώνεται,
μεταξύ άλλων, στη βιωσιμότητα. Σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές του ΔΕΔ-Μ
που παρουσιάστηκαν το 2013, αυτό το εστιακό σημείο αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα του
προγράμματος «Θαλάσσιες αρτηρίες». Στις νέες κατευθυντήριες γραμμές αναφέρεται ότι η
χρηματοδότηση των θαλάσσιων αρτηριών και του ΔΕΔ-Μ γίνεται μέρος της διευκόλυνσης
«Συνδέοντας την Ευρώπη» και προσφέρει νέες δυνατότητες στο πλαίσιο του προγράμματος
«Θαλάσσιες αρτηρίες», συγκεκριμένα:

 συνδέσεις με λιμένες τρίτων χωρών·

 ενσωμάτωση διασυνδέσεων με την ενδοχώρα·

 ενσωμάτωση σχεδίων εναλλακτικών καυσίμων.

Επιμέρους αποτελέσματα
Το πρόγραμμα «Θαλάσσιες αρτηρίες» έχει εξελιχθεί σε πρόγραμμα της ΕΕ που έχει
χρηματοδοτήσει περισσότερα από σαράντα έργα μέσω του ΔΕΔ-Μ, με αποτέλεσμα ο
προϋπολογισμός του –συμπεριλαμβανομένων των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του
2013– για τη χρηματοδότηση κινήτρων να υπερβαίνει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Οι
συνολικές επενδύσεις τόσο από τους δημόσιους όσο και από τους ιδιωτικούς φορείς
υπολογίζονται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος Marco Polo
χρηματοδοτήθηκαν τέσσερα έργα, με αποτέλεσμα να διατεθεί χρηματοδότηση για κίνητρα
λίγο κάτω των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Παρά τις σημαντικές αυτές επενδύσεις, το μερίδιο
των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων σε σύγκριση με τα μερίδια των άλλων
μέσων μεταφοράς μειώθηκε ελαφρά την περίοδο 2001-2011. Θα μπορούσε, ως εκ τούτου,
να υποστηριχθεί ότι η τόνωση των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων δεν έχει ως
άμεσο αποτέλεσμα τη διαρθρωτική βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του συγκεκριμένου
μέσου μεταφοράς.

Ωστόσο, θα μπορούσε να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα «Θαλάσσιων
αρτηριών» προώθησε εμμέσως την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των λιμένων, η οποία με
την πάροδο του χρόνου θα μπορούσε να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στη διαχείριση και
στη βελτίωση των ροών των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων.

Οι βασικές επικρίσεις που διατυπώθηκαν τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και από
τους ίδιους τους εκπροσώπους των λιμένων είναι οι εξής:

 Ορισμένοι εκπρόσωποι λιμένων (μικρών ή μεγάλων) δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί για
το πρόγραμμα «Θαλάσσιες αρτηρίες».

 Το πρόγραμμα «Θαλάσσιες αρτηρίες» είχε το μειονέκτημα να μην αντιμετωπιστεί ως
μια ελκυστική πρόταση, εξαιτίας του γεγονότος ότι η έννοια των θαλάσσιων αρτηριών
δεν ήταν πολύ σαφής από την αρχή. Ορισμένοι από τους εκπροσώπους των λιμένων
που έχουν εξοικειωθεί με το πρόγραμμα «Θαλάσσιες αρτηρίες» δεν έχουν επίγνωση
της πολυπλοκότητας του.
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 Οι βασικοί δικαιούχοι του προγράμματος δεν γνωρίζουν επαρκώς τις ευκαιρίες που
προσφέρει. Πολλοί εκπρόσωποι λιμένων (με τους οποίους πραγματοποιήθηκε και
συνέντευξη) ανέφεραν ότι δεν γνώριζαν όλες τις ευκαιρίες που προσφέρει το
πρόγραμμα. Το αποτέλεσμα είναι να μην αναπτύσσονται δυνητικά ενδιαφέρουσες
διασυνδέσεις για θαλάσσιες δραστηριότητες μικρών αποστάσεων. Ακόμα και όταν το
πρόγραμμα αναγνωρίζεται από τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι διαδικασίες του
θεωρούνται δυσκίνητες. Εν τω μεταξύ, ορισμένες φορές, καθίσταται δύσκολη η ορθή
ερμηνεία των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι
σαφέστερες και πιο συνοπτικές όσον αφορά τις προτεραιότητες των προσκλήσεων
υποβολής προτάσεων. Ο χρόνος που απαιτείται για την κατάρτιση σχεδίων και
κοινοπραξιών ασκεί πίεση στην ικανότητα των λιμενικών αρχών.

 Επί του παρόντος, υπάρχει σαφής έλλειψη εκτιμήσεων των επιπτώσεων του
προγράμματος «Θαλάσσιες αρτηρίες». Συνάγεται έτσι το συμπέρασμα ότι θα πρέπει
να καθορίζονται καλύτεροι κύριοι δείκτες επιδόσεων (ΚΔΕ) πριν πραγματοποιούνται
επενδύσεις προκειμένου να αξιολογούνται οι επιπτώσεις τους στο πλαίσιο της
ευρύτερης αγοράς μεταφορών.

 Το πρόγραμμα «Θαλάσσιες αρτηρίες» απαιτεί συνεχή προσαρμογή και
προσανατολισμό, λαμβάνοντας υπόψη τους σημαντικούς παράγοντες της αγοράς.

Συστάσεις και σενάρια
Η γενική σύσταση που αφορά όλα τα πιθανά σενάρια είναι η αύξηση της προβολής του
προγράμματος «Θαλάσσιες αρτηρίες». Καθίσταται απαραίτητος ο σαφής προσδιορισμός των
ενδιαφερόμενων μερών καθώς και η επιδίωξη ενεργής προσέγγισης για τη συμμετοχή των εν
λόγω ενδιαφερόμενων μερών. Οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για τα έργα θαλάσσιων
αρτηριών πρέπει να απλοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο, με απλές και σαφείς
προσκλήσεις υποβολής προσφορών. Θα πρέπει να εφαρμοστεί προορατική προσέγγιση για τα
ενδιαφερόμενα μέρη μέσω της παροχής των ευκαιριών του προγράμματος «Θαλάσσιες
αρτηρίες».

Οι άλλες συστάσεις είναι ευθυγραμμισμένες με σενάρια. Εκτός από το βασικό σενάριο που
αποτελείται από τη συνέχιση του προγράμματος «Θαλάσσιες αρτηρίες» στην τρέχουσα
μορφή του, έχουν αναπτυχθεί άλλα δύο σενάρια:

1) Σενάριο βιωσιμότητας: Το σενάριο αυτό επικεντρώνεται στη μείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, καινοτόμου
σχεδιασμού πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων, καθώς και της χρήσης νέων υλικών
όπως τα σύνθετα υλικά. Το πρόγραμμα «Θαλάσσιες αρτηρίες» πρέπει να βελτιωθεί
προκειμένου να εξασφαλιστεί βιώσιμος αντίκτυπος ως προς την ποιότητα και την
ανταγωνιστική θέση των θαλάσσιων αρτηριών·

2) Σενάριο διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού: Το σενάριο αυτό επικεντρώνεται στο
σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού, στην οποία εντάσσονται και οι θαλάσσιες
μεταφορές μικρών αποστάσεων (ΘΜΜΑ). Τα αποτελέσματα των έργων που δεν
περιλαμβάνουν αυτό το καίριο σημείο θα μπορούσαν να υστερούν σε σχέση με τους
αρχικούς στόχους λόγω της πιθανής έλλειψης συνεργασίας μεταξύ των
ενδιαφερόμενων μερών του έργου. Οι θαλάσσιες αρτηρίες αποτελούν μέρος των
πολύπλοκων αλυσίδων εφοδιασμού που δεν έχουν ούτε ως αφετηρία ούτε ως
κατάληξη τους θαλάσσιους λιμένες. Οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων
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αποτελούν σε πολλές (αν όχι όλες) τις περιπτώσεις ένα από τα πολλά διαφορετικά
μέσα μεταφοράς στο πλαίσιο μιας αλυσίδας, ενώ αρκετά ενδιαφερόμενα μέρη
εκπροσωπούνται στο πλαίσιο αυτών των αλυσίδων από τον φορτωτή μέχρι τον τελικό
πελάτη. Στα έργα θαλάσσιων αρτηριών πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η
ολοκληρωμένη αλυσίδα εφοδιασμού, έτσι ώστε να «συνδέονται» με άλλους
«κρίκους» στις αλυσίδες και να μην αποτελούν αυτόνομα έργα. Οι αλυσίδες
εφοδιασμού, στις οποίες οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων διαδραματίζουν
κεντρικό ρόλο, δεν περιορίζονται από τα σύνορα της Ευρώπης. Συνδέουν τους τομείς
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των καταναλωτών με άλλες σημαντικές ευρωπαϊκές
και μη ευρωπαϊκές περιφέρειες. Οι τρίτες χώρες πρέπει να θεωρηθούν μέρος των
δικτύων των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και πρέπει, επομένως, να
συμμετέχουν σε έργα θαλάσσιων αρτηριών.


