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Abstrakt

Studium przedstawia w ogólnym zarysie program autostrad morskich od jego
zarania. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono istnienie trzech
podstawowych barier.

Te bariery to: 1) brak wystarczającej wiedzy o programie ze strony
zainteresowanych stron; 2) brak kontynuacji po zakończeniu finansowania
projektu; 3) nie zawsze optymalna współpraca między zainteresowanymi
stronami.

Te trzy czynniki w powiązaniu z innymi barierami powodują, że rezultaty
programu są mniej zauważalne, niż można by się było spodziewać. W związku z
tym sformułowano zalecenia i możliwe scenariusze na rzecz udoskonalenia
koncepcji autostrad morskich.
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STRESZCZENIE

Cel
Od czasu powstania programu autostrad morskich w 2001 r. ich koncepcja uległa zmianie,
gdyż została dostosowana do ewolucji sektora żeglugi morskiej oraz do przesunięcia
akcentów w europejskim programie prac. Komisja Transportu i Turystyki zwróciła się o
wykonanie studium poświęconego udoskonaleniu koncepcji autostrad morskich w celu
uzyskania pełnego przeglądu rozwoju tej koncepcji w czasie. Przegląd ten został zlecony w
kontekście zasadniczej reformy transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) oraz jej
finansowania na podstawie nowych wieloletnich ram finansowych za pośrednictwem
instrumentu „Łącząc Europę”.

W studium przedstawiono w ogólnym zarysie program autostrad morskich i wykorzystano
ten przegląd jako podstawę do sformułowania zaleceń i możliwych scenariuszy na rzecz
udoskonalenia koncepcji autostrad morskich. W tym celu posłużono się zarówno analizą
informacji w formie przeglądu literatury przedmiotu, jak i informacjami zebranymi od
portów i innych zainteresowanych stron za pomocą wywiadów i ankiety.

Rozwój programu autostrad morskich
Program autostrad morskich został przedstawiony w 2001 r. w białej księdze Komisji
Europejskiej poświęconej polityce transportowej pt. „Europejska polityka transportowa do
2010 r.: czas na decyzje”. W tej białej księdze Komisja wyraziła pragnienie, aby ożywić
żeglugę morską bliskiego zasięgu oraz aby stworzyć europejską sieć połączeń morskich
bliskiego zasięgu. W 2004 r. koncepcja autostrad morskich została dopracowana, a jej
wprowadzenie w życie zostało przedstawione jako priorytet w programie TEN-T (na lata
2007–2013). Założono bowiem potencjalny udział żeglugi morskiej bliskiego zasięgu w
zmniejszeniu zatorów komunikacyjnych oraz w ułatwieniu dostępności regionów
peryferyjnych i regionów wyspiarskich. Spodziewano się, że taki rozwój sytuacji będzie z
korzyścią dla spójności i dynamiki rynku wewnętrznego.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi TEN-T z 2004 r. przedsięwzięcia, w odniesieniu do
których występuje się o finansowanie z programu autostrad morskich, powinny dotyczyć co
najmniej dwóch portów w dwóch różnych państwach członkowskich, a ich celem powinna
być zmiana rodzaju transportu lub spójność. Program autostrad morskich może przyczyniać
się do różnego rodzaju inwestycji związanych z:

 wyposażeniem i infrastrukturą dla portów oraz połączeniami z obszarami w głębi
lądu;

 całoroczną dostępnością wyposażenia (np. sprzęt pogłębiający i lodołamacze);

 inwestowaniem w technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) na potrzeby
systemów zarządzania ruchem lub systemów elektronicznej rejestracji i
elektronicznego raportowania;

 pomocą w uruchomieniu, jeżeli dla zapewnienia finansowania projektu niezbędne
jest wsparcie sektora publicznego, przy czym taka pomoc ograniczona jest do dwóch
lat i udzielana jest wyłącznie na pokrycie należycie uzasadnionych kosztów
inwestycyjnych;

 badaniami określającymi potencjał rynkowy nowych usług oraz analizującymi nowe i
dotychczasowe przepływy towarów pod kątem nowych usług, jak również z ocenami
wpływu, wdrażaniem i finansowaniem.
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W 2012 r. przedstawiono strategię „Europa 2020”. Koncentruje się ona m.in. na
zrównoważoności. Po pojawieniu się w 2013 r. nowych wytycznych dotyczących TEN-T
nacisk na ten aspekt przeniknął również do programu autostrad morskich. W nowych
wytycznych ogłoszono, że finansowanie w ramach programu autostrad morskich i TEN-T
stanie się częścią instrumentu „Łącząc Europę”, oraz zaoferowano nowe możliwości w
ramach programu autostrad morskich, a mianowicie:

 połączenia z portami w państwach trzecich;

 uwzględnienie połączeń z obszarami w głębi lądów;

 uwzględnienie przedsięwzięć dotyczących paliw alternatywnych.

Dokonania
Program autostrad morskich przekształcił się w program UE, w ramach którego
sfinansowano ponad 40 projektów za pośrednictwem TEN-T, co oznacza budżet – przy
uwzględnieniu zaproszeń do składania wniosków z 2013 r. – w wysokości ponad 400 mln
EUR w postaci środków zachęty. Łączne inwestycje dokonane przez podmioty publiczne i
prywatne szacuje się na 2 mld EUR. Ponadto cztery przedsięwzięcia zostały sfinansowane w
ramach programu Marco Polo, co oznacza sumę w wysokości prawie 20 mln EUR w postaci
środków zachęty. Pomimo tych poważnych inwestycji udział żeglugi morskiej bliskiego
zasięgu w porównaniu z innymi rodzajami transportu nieznacznie spadł w latach 2001–
2011. Można by zatem stwierdzić, że pobudzanie żeglugi morskiej bliskiego zasięgu nie
zaowocowało bezpośrednio większą konkurencyjnością strukturalną tego rodzaju
transportu.

Jednak można uznać, że program autostrad morskich pośrednio pobudził ściślejszą
współpracę między portami, która za jakiś czas może przynieść pozytywne skutki dla
zarządzania przepływami w ramach żeglugi morskiej bliskiego zasięgu oraz dla ich
usprawnienia.

Główne argumenty krytyczne wysunięte zarówno przez środowisko akademickie, jak i same
porty brzmią następująco:

 niektóre porty (duże lub małe) nadal nic nie wiedzą o programie autostrad morskich;

 program autostrad morskich ucierpiał na tym, że nie postrzegano go jako atrakcyjną
propozycję z racji tego, iż koncepcja autostrad morskich od samego początku nie
była za bardzo czytelna; niektóre z portów, które znają program autostrad morskich,
nie są świadome jego złożonego charakteru;

 główni beneficencji programu nie zdają sobie dostatecznie sprawy z oferowanych
przezeń możliwości; wiele osób reprezentujących porty (także uczestniczących w
wywiadzie) zaznaczyło, że nie znają wszystkich możliwości, jakie oferuje ten
program; to powoduje utratę okazji do uzyskania potencjalnie interesujących
połączeń w ramach żeglugi morskiej bliskiego zasięgu; mimo że program jest
uznany przez zainteresowane strony, procedury są postrzegane jako uciążliwe;
tymczasem zaproszenia do składania wniosków są czasem trudne do prawidłowego
zinterpretowania; podawane w zaproszeniu do składania wniosków informacje
dotyczące priorytetów powinny być jaśniejsze i bardziej zwięzłe; czas wymagany na
uruchomienie przedsięwzięć i stworzenie konsorcjów wywiera presję na zdolność
władz portowych;

 nie istnieje w chwili obecnej jednoznaczna ocena wpływu programu autostrad
morskich; to prowadzi do wniosku, że przed dokonaniem inwestycji trzeba określić



Udoskonalenie koncepcji autostrad morskich
_____________________________________________________________________________________________

5

doskonalsze kluczowe wskaźniki skuteczności działania z myślą o ocenie ich wpływu
w obrębie całego rynku transportowego;

 program autostrad morskich wymaga stałego dostosowywania z uwzględnieniem
czynników pobudzających rozwój rynku.

Zalecenia i scenariusze
Ogólnym zaleceniem, jakie należy wziąć pod uwagę we wszystkich ewentualnych
scenariuszach, jest zwiększenie widoczności programu autostrad morskich. Należy wyraźnie
zidentyfikować zainteresowane strony i nadal można stosować aktywne podejście
polegające na angażowaniu tych zainteresowanych stron. Procedura ubiegania się o objęcie
programem przedsięwzięć w ramach programu autostrad morskich musi zostać jak
najbardziej uproszczona, a zaproszenia do składania ofert powinny być proste i jasne.
Należy w sposób proaktywny przybliżać zainteresowanym stronom możliwości oferowane
przez program autostrad morskich.

Inne zalecenia są dostosowane do scenariuszy. Poza scenariuszem bazowym, polegającym
na kontynuowaniu programu autostrad morskich w jego obecnej postaci, opracowano dwa
inne.

1) Scenariusz oparty na dążeniu do zrównoważoności: ten scenariusz skupia się na
ograniczeniu wpływu na środowisko poprzez wykorzystanie paliw alternatywnych,
innowacyjnych konstrukcji statków, wyposażenia portów oraz stosowanie nowych
materiałów takich jak kompozyty. Jeżeli program autostrad morskich ma mieć
zrównoważony wpływ na ich jakość i konkurencyjność, musi zostać udoskonalony.

2) Scenariusz oparty na zarządzaniu łańcuchem dostaw: ten scenariusz skupia się na
całym łańcuchu dostaw, którego żegluga morska bliskiego zasięgu jest częścią.
Wyniki przedsięwzięć bez zastosowania tego podejścia mogłyby pozostać w tyle za
pierwotnymi celami, gdyż mogłoby to skutkować brakiem współpracy między
zainteresowanymi stronami, których dotyczy odnośne przedsięwzięcie. Autostrady
morskie stanowią część złożonych łańcuchów dostaw, które ani się nie rozpoczynają,
ani nie kończą w portach morskich. Żegluga morska bliskiego zasięgu jest w wielu
(jeśli nie we wszystkich) przypadkach jednym z kilku różnych rodzajów transportu w
danym łańcuchu i w łańcuchach tych reprezentowana jest znaczna liczba
zainteresowanych stron począwszy od wysyłającego aż po klienta końcowego.
Przedsięwzięcia w ramach programu autostrad morskich muszą uwzględniać
zintegrowany łańcuch dostaw, tak aby były one „przyłączone” do innych ogniw w
łańcuchach, a nie były odrębnymi przedsięwzięciami. Łańcuchy dostaw, w których
żegluga morska bliskiego zasięgu odgrywa kluczową rolę, nie ograniczają się do
kontynentu europejskiego. Łączą one europejski przemysł i konsumentów z innymi
ważnymi regionami europejskimi i pozaeuropejskimi. Państwa trzecie również należy
traktować jako element sieci żeglugi morskiej bliskiego zasięgu i w związku z tym
muszą być one włączane w przedsięwzięcia objęte programem autostrad morskich.


