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Rezumat

Studiul de față prezintă o viziune de ansamblu asupra programului Autostrăzi
maritime, încă de la inițierea acestuia. Pe baza cercetării efectuate, au fost
identificate trei obstacole principale.

Acestea sunt următoarele: 1) părțile interesate nu sunt suficient de informate în
privința programului; 2) nu există continuitate după încetarea finanțării
proiectului; 3) nivelul de cooperare între părțile interesate nu este întotdeauna cel
optim.

Împreună cu alte dificultăți, acești trei factori au făcut ca impactul programului să
fie sub așteptări. În acest sens, au fost formulate recomandări și posibile scenarii
de îmbunătățire a conceptului programului Autostrăzi maritime.
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SINTEZĂ

Obiectiv
De la introducerea programului Autostrăzi maritime în 2001, conceptul acestuia s-a
modificat și a fost adaptat schimbărilor ulterioare care au avut loc în sectorul transportului
naval și în prioritățile aflate pe agenda europeană. Comisia pentru transport și turism a
solicitat un studiu cu privire la „îmbunătățirea conceptului programului Autostrăzi maritime”
pentru a putea urmări integral, în ansamblu, evoluția acestui concept. Din contextul acestui
studiu face parte reforma majoră a rețelei transeuropene de transport (TEN-T) și finanțarea
ei în noul cadru financiar multianual (CFM), prin Mecanismul pentru interconectarea Europei
(MIE).

Prezentul raport pune la dispoziție studiul solicitat privind programul Autostrăzi maritime și,
pe baza acestuia, elaborează recomandări și posibile scenarii de îmbunătățire a conceptului
acestui program. Recomandările și sugestiile sunt fundamentate atât pe cercetări teoretice
sub forma unei recenzii a datelor din literatura de specialitate, cât și pe informații colectate
de la porturi și de la alte părți interesate prin interviuri și o anchetă.

Evoluția programului Autostrăzi maritime

Programul Autostrăzi maritime a fost introdus de către Comisia Europeană în 2001 prin
cartea albă privind transporturile, numită „Politica europeană în domeniul transporturilor
pentru anul 2010: momentul deciziilor”. Acest document exprima dorința Comisiei de a
relansa transportul maritim pe distanțe scurte și de a înființa o rețea europeană de
conexiuni pentru acest tip de transport. În 2004, conceptul programului a fost dezvoltat în
continuare și implementarea lui a fost prezentată ca o prioritate în cadrul programului TEN-
T (2007-2013). Faptul a fost motivat de potențiala contribuție a transportului maritim pe
distanțe scurte la diminuarea blocajelor rutiere și la creșterea accesibilității zonelor
periferice și a celor insulare. Se preconiza ca această evoluție să aibă efecte benefice
asupra coeziunii și a unei piețe interne dinamice.

În conformitate cu orientările TEN-T din 2004, proiectele înscrise pentru finanțare prin
programul Autostrăzi maritime trebuie să includă cel puțin două porturi în două state
membre diferite, iar obiectivul lor trebuie să fie ori transferul modal, ori îmbunătățirea
coeziunii. Programul Autostrăzi maritime poate contribui la diverse forme de investiții
legate de:

 facilități și infrastructură pentru porturi și conexiuni cu interiorul țării;

 garantarea accesului la facilități pe toată durata anului (de exemplu prin dragare sau
cu spărgătoare de gheață);

 investiții în tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru sisteme de
gestionare a traficului și de raportare electronică;

 ajutor la înființare dacă se consideră că pentru ca proiectul să fie viabil din punct de
vedere financiar este nevoie de susținere din fonduri publice, acest tip de ajutor fiind
limitat la o perioadă de doi ani și acordat doar pentru acoperirea unor costuri de
investiție justificate în mod corespunzător;

 studii pentru identificarea nevoii de servicii noi pe piață și pentru analiza fluxurilor
de mărfuri noi și existente pentru noile servicii, precum și a evaluărilor impactului,
implementării și finanțării.
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În 2012 a fost prezentată Strategia Europa 2020. Această strategie se axează, printre
altele, pe sustenabilitate. Urmând noile orientări TEN-T apărute în 2013, prioritatea
acordată sustenabilității a fost integrată în programul Autostrăzi maritime. Noile orientări
precizează că finanțarea prin programul Autostrăzi maritime și prin TEN-T devine parte a
MIE și oferă noi posibilități în cadrul acestui program, și anume:

 legături cu porturi din țări terțe;

 integrarea conexiunilor cu interiorul țării;

 integrarea proiectelor legate de combustibili alternativi.

Realizări
Programul Autostrăzi maritime s-a dezvoltat ca program UE care a finanțat mai mult de
patruzeci de proiecte prin TEN-T, totalizând un buget de peste 400 de milioane de euro
pentru măsuri de stimulare (incluzând cererile din 2013). Investițiile totale ale
participanților din sectorul public și din cel privat sunt estimate la 2 miliarde de euro. De
asemenea, patru proiecte au fost finanțate prin programul Marco Polo cu măsuri de
stimulare în cuantum de aproape 20 de milioane de euro. În ciuda acestor investiții
substanțiale, rata transporturilor maritime pe distanțe scurte a înregistrat o scădere ușoară
în perioada 2001-2011 comparativ cu ratele de utilizare a altor căi de transport. Așadar, se
poate afirma că stimularea transportului maritim pe distanțe scurte nu a condus în mod
direct la o îmbunătățire structurală a poziției concurențiale a acestui mod de transport.

Cu toate acestea, se poate trage concluzia că programul Autostrăzi maritime a stimulat în
mod indirect îmbunătățirea cooperării între porturi, fapt care ar putea avea, în timp, efecte
benefice asupra gestionării și intensificării fluxurilor de mărfuri transportate pe mare pe
distanțe scurte.

Principalele critici venite atât din partea specialiștilor universitari, cât și din partea porturilor
sunt următoarele:

 Anumite porturi (mari sau mici) încă nu știu de existența programului Autostrăzi
maritime.

 Programul Autostrăzi maritime a avut de suferit în urma faptului că nu este
considerată drept o propunere atrăgătoare, dat fiind că nu a beneficiat de un
concept clar încă de la început. Câteva dintre porturile care știu de existența acestui
program nu sunt la curent cu toată complexitatea lui.

 Principalii beneficiari ai programului nu cunosc îndeajuns de bine oportunitățile pe
care acesta li le oferă. Mulți reprezentanți ai porturilor (care au fost și ei intervievați)
au indicat că nu cunosc toate oportunitățile pe care le oferă programul. Acest fapt
conduce la neglijarea unor conexiuni ce ar putea prezenta interes pentru
operațiunile de transport maritim pe distanțe scurte. Chiar și în cazurile în care
programul este cunoscut de către părțile interesate, procedurile sunt percepute ca
fiind greoaie. În același timp, cererile de propuneri sunt uneori greu de interpretat
corect. În cererile de propuneri, informațiile referitoare la priorități ar trebui să fie
prezentate mai clar și mai concis. Timpul destinat creării proiectelor și consorțiilor
exercită presiune asupra capacității autorităților portuare.

 Deocamdată lipsește o evaluare clară a impactului programului Autostrăzi maritime.
Acest fapt conduce la concluzia că, înainte de a realiza investițiile, trebuie identificați
indicatori-cheie de performanță mai buni, în perspectiva evaluării impactului lor în
raport cu întreaga piață de transport.
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 Programul Autostrăzi maritime are nevoie de ajustări și direcționări permanente,
care să urmeze tendințele pieței.

Recomandări și scenarii

O recomandare generală care va fi prezentă în toate potențialele scenarii este creșterea
vizibilității programului Autostrăzi maritime. Este nevoie de o identificare clară a părților
interesate și de o abordare activă care să vizeze implicarea lor. Procedurile de înscriere a
proiectelor în programul Autostrăzi maritime trebuie simplificate cât de mult posibil,
procedurile de ofertare trebuind să fie concise și clare. Părțile interesate trebuie să fie
contactate activ în vederea informării lor asupra oportunităților oferite de programul
Autostrăzi maritime.

Recomandări suplimentare se regăsesc în scenarii. Pe lângă un scenariu de bază care
constă în continuarea programului Autostrăzi maritime în forma lui actuală, au fost
dezvoltate alte două scenarii:

1) Scenariul care pune accent pe sustenabilitate: Acest scenariu se axează pe
reducerea impactului asupra mediului prin folosirea combustibililor alternativi, a
inovațiilor în proiectarea navelor, a facilităților portuare și a materialelor moderne,
cum ar fi cele compozite. Programul Autostrăzi maritime trebuie să fie îmbunătățit
dacă se dorește ca el să aibă un impact sustenabil asupra calității și să devină mai
competitiv.

2) Scenariul care pune accent pe gestionarea lanțului de aprovizionare: acest scenariu
urmărește întregul lanț de aprovizionare, din care face parte și SSS. Rezultatele
proiectelor care nu se axează pe urmărirea lanțului de aprovizionare ar putea
îndeplini cu întârziere obiectivele inițiale, din cauza unei posibile lipse de cooperare
între părțile interesate de proiect. Autostrăzile maritime fac parte din lanțuri de
aprovizionare complexe care nici nu încep, nici nu se încheie în porturi. Transportul
maritim pe distanțe scurte este, în multe cazuri (dacă nu chiar în toate), una dintre
multiplele căi de transport implicate într-un lanț de transport, iar în cadrul acestora
sunt reprezentate mai multe părți interesate, de la transportator la beneficiarul final.
Proiectele din cadrul programului Autostrăzi maritime trebuie să ia în considerare
întregul lanț de aprovizionare, astfel încât să fie în legătură și cu alte „verigi” ale
lanțurilor și să nu fie proiecte autonome. Lanțurile de aprovizionare în care SSS
joacă un rol cheie nu sunt limitate de granițele Europei. Ele leagă industria
europeană și zonele europene de consum de alte regiuni importante din Europa și
din afara ei. Țările terțe trebuie să fie privite ca parte a rețelelor SSS și, ca atare,
trebuie să fie incluse în proiectele din cadrul programului Autostrăzi maritime.


