Γαλάζια Ανάπτυξη : Διαστάσεις και προοπτικές της
Νότια
Ευρώπη θαλάσσιας πραγματικότητα στον Ευρωπαϊκό χώρο

Γη και θάλασσα πρέπει να κατανοηθούν και να σχεδιαστούν μαζί !

Διάφορες μελέτες του προγράμματος ESPON της περιόδου 2007-2013 έχουν αποδείξει ότι το εδαφικό
κεφάλαιο και οι προοπτικές ανάπτυξης των περιφερειών της ΕΕ είναι άμεσα συνυφασμένες με την
περιφερειακή και την εδαφική πολυμορφία. Η εδαφική πολυμορφία αποτελεί ένα βασικό χαρακτηριστικό
του ευρωπαϊκού χώρου. Οι διαφορετικοί τύποι περιφερειών της ΕΕ διαθέτουν διαφορετικά χωρικά
κληροδοτήματα, εδαφικό κεφάλαιο και αντιμετωπίζουν εκ προοιμίου διαφορετικούς κίνδυνους και
προκλήσεις ή έχουν διαφορετικές αναπτυξιακές ευκαιρίες συμβάλλοντας διαφορετικά στην επίτευξη της
στρατηγικής ΕΕ 2020. Κύριος στόχος της πολιτικής της εδαφικής συνοχής είναι η διερεύνηση, η
ενεργοποίηση και η αποτελεσματική διαχείριση όλων των εδαφικών δυνατοτήτων σε όλους τους
διαφορετικούς τύπους των περιφερειών και πρόσφατα και των θαλασσών - για την επίτευξη της
βιώσιμης, χωρίς αποκλεισμούς και έξυπνης ανάπτυξης της στρατηγικής ΕΕ2020. Σύμφωνα με την εδαφική
Ατζέντα “Οι θαλάσσιες δραστηριότητες είναι ουσιαστικές για την εδαφική συνοχή στην Ευρώπη…...Η
Οδηγία Πλαίσιο για τη θαλάσσια Στρατηγική (Marine Strategy Framework Directive) και η Ολοκληρωμένη
Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ ( EU Integrated Maritime Policy ) καλούν για συντονισμένες δράσεις από
πλευράς Κρατών μελών για την εφαρμογή θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός αυτός θα
πρέπει να ενσωματωθεί στα υφιστάμενα συστήματα εθνικού σχεδιασμού προκειμένου να επιτευχθεί
αρμονική και βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών που περιλαμβάνουν τη συνέχεια θαλάσσιων και χερσαίων
περιοχών ( land-sea continuum)” - Αυτή η αναγνώριση και οι σχετικές συζητήσεις σε επίπεδο ΕΕ ανέδειξε
πρόσφατα και τη σημασία της θαλάσσιας διάστασης της στρατηγικής Ευρώπη 2020, δηλαδή την Ατζέντα
της Γαλάζιας Ανάπτυξης (Blue Growth Agenda).
Ευρωπαϊκό πλαίσιο: Γαλάζια Ανάπτυξη και
ολοκληρωμένη διάδραση γής –θάλασσας
Η οικονομική κρίση και ύφεση εξακολουθεί να
είναι πρωταγωνίστρια σε πολλές ευρωπαϊκές
περιφέρειες και πόλεις. Αυτό έχει εντείνει την
πίεση σε φορείς χάραξης πολιτικής για αναζήτηση
νέων ευκαιριών οικονομικής μεγέθυνσης και
ενίσχυσης της απασχόλησης, αναζητώντας ένα
νέο αναπτυξιακό μοντέλου εξόδου από αυτήν.
Παραδοσιακά, η πολιτική συνοχής έχει
επικεντρωθεί σχεδόν αποκλειστικά στη γη.
Ωστόσο, οι ισχυροί δεσμοί και η διάδραση μεταξύ
γης και θάλασσας γίνονται όλο και πιο εμφανείς
και η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής αντιμετωπίζει
πλέον
το
θαλάσσιο
περιβάλλον
ως
αναπόσπαστο τμήμα μιας ολοκληρωμένης
εδαφικής ανάπτυξης.
Ο παράκτιος τουρισμός, η ωκεάνεια ενέργεια,
η
ενίσχυση
της
αποτελεσματικότητας
των
θαλασσίων
μεταφορών
και
της
υδατοκαλλιέργειας είναι μερικά παραδείγματα
τομέων που μπορούν να συμβάλουν στην
μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ.

Από το 2007 μέχρι σήμερα σειρά θεσμικών
κείμενων της ΕΕ τονίζουν τις αναπτυξιακές
δυνατότητες του θαλάσσιου ευρωπαϊκού χώρου:
π.χ. η Γαλάζια Βίβλος (2007), η Οδηγία πλαίσιο
για τη θαλάσσια στρατηγική (2008), η Διακήρυξη
της Λεμεσού (2012), το έγγραφο Γνώσεις για τη
θάλασσα (2012), η Οδηγία-πλαίσιο για τον
θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την
ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών
(2014), η Πράσινη βίβλος-Γνώσεις για τη
Θάλασσα, και η πρόσφατη ανακοίνωση για την
καινοτομία στη Γαλάζια Οικονομία: υλοποιώντας
το δυναμικό των θαλασσών και των ωκεανών μας
για την απασχόληση και την ανάπτυξη (2014).
(Γαλάζια στρατηγική ανάπτυξης της ΓΔ Αλιείας).
Οι θαλάσσιες οικονομικές δραστηριότητες
συνδέονται φυσικά στενά με τις
χερσαίες
οικονομικές δραστηριότητες και το αντίστροφο.
Οι θαλάσσιες δραστηριότητες δεν επηρεάζουν
μόνο τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές:
επηρεάζουν ευρύτερες χερσαίες ενότητες, π.χ.
αστικά κέντρα ή γεωργικές και νησιωτικές
περιοχές, καθώς η ενίσχυση των θαλασσίων
δραστηριοτήτων ενδέχεται να επιφέρει αύξηση
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της απασχόλησης του πληθυσμού που ζει στην
ηπειρωτική χώρα, και αντίστοιχη οικονομική
μεγέθυνση. Αντίστοιχα η προσβασιμότητα για το
εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών μπορεί να είναι
άλλο ένα παράδειγμα της αλληλεπίδρασης ξηράς
και θάλασσας.
Οι συνδεόμενες με τις θαλάσσιες δραστηριότητες
ευκαιρίες ανάπτυξης αναδεικνύουν διαφορετικές
ευκαιρίες και προκλήσεις για την ολοκληρωμένη
διάδραση γης και θάλασσας στον ευρωπαϊκό
χώρο.
Η
γαλάζια
ανάπτυξη
περικλείει
διαφορετικές αναπτυξιακές ευκαιρίες για τις
νησιωτικές περιφέρειες, για τις παράκτιες
περιοχές και την ενδοχώρα τους, για τις
ευημερούσες περιφέρειες ή τα μεγάλα αστικά
κέντρα έναντι των υπανάπτυκτων περιφερειών ή
των δευτερευόντων αστικών κέντρων της ΕΕ, αν
και συνήθως εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από
τις διαθρωτικές εθνικές πολιτικές και δομές.

συγκεκριμένη περιοχή, χωροθετούνται οι
κυριότεροι διευρωπαϊκοί κόμβοι οι οποίοι και
συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία, καθώς και με
τη Νότια Αμερική και την Αφρική, αποτελώντας
τις κύριες παγκόσμιες εμπορικές πύλες εισόδου
της
ΕΕ.
Το
50%
της
κίνησης
των
εμπορευματοκιβωτίων στην Ευρώπη διακινείται
μέσω των τεσσάρων λιμανιών και των
αντιστοίχων κόμβων τους :τ ης Αμβέρσας, του
Ρότερνταμ, του Αμβούργου και του Bremerhaven
που χωροθετούνται στη εν λόγω κατηγορία 1.
Χάρτης 1: Τυπολογία διάδρασης γης-θάλασσς
πηγή : ESPON ESaTDOR project

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την χωρική
ανάπτυξη και συνοχή ESPON εκπόνησε μελέτη με
το ακρωνύμιο ESaTDOR «Ευρωπαϊκές θάλασσες
και εδαφική ανάπτυξη, ευκαιρίες και κίνδυνοι»
στην οποία αναδεικνύονται βάση συγκεκριμένων
δεικτών οι διαφορετικές θαλάσσιες αναπτυξιακές
δυνατότητες της αλληλεπίδρασης των χερσαίων
και θαλασσίων περιοχών. Ο Χάρτης 1
παρουσιάζει τη συγκεκριμένη τυπολογία των
θαλάσσιων περιφερειών της ΕΕ, λαμβάνοντας
υπόψη την διαφορετική δυναμική των παράκτιων
περιοχών, καθώς και την ένταση των
αλληλοεπιδράσεων ξηράς-θάλασσας με βάση ένα
σύνθετο δείκτη σύγκρισης που προέκυψε από την
ένταση
των
θαλάσσιων
οικονομικών
δραστηριότητων, τις θαλασσιές ροές ανθρώπων,
αγαθών και πληροφοριών και τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις από τη συγκεκριμένη αλληλεπίδραση
και δραστηριότητα.
Ο παραδοσιακός αναπτυξιακός πυρήνας της ΕΕ
ή το ευρωπαϊκό πεντάγωνο, συγκεντρώνει τις
περιοχές σημαντικών αναπτυξιακών θαλασσίων
δραστηριοτήτων και διάδρασης ξηράς και
θάλασσας, σχηματίζοντας έτσι ένα Ευρωπαϊκό
Πυρήνα Θαλάσσιων Περιφερειών ( European
Core Maritime Region, με κόκκινο χρώμα). Αυτή
η περιοχή ορίζεται από την πιο έντονη θαλάσσια
δραστηριότητα είτε με όρους οικονομικούς ή είτε
σε ροές αγαθών και υπηρεσιών. Στη

Στη 2η κατηγορία κατατάσσονται μια σειρά
περιφερειακών κέντρων (σκούρο πορτοκαλί
χρώμα), τα οποία συσχετίζονται με σημαντικές
χωρικές
συγκεντρώσεις
θαλασσίων
δραστηριοτήτων και ισχυρές αλληλεπιδράσεις
ξηράς και θάλασσας. Σε αυτά χωροθετούνται
σημαντικά ναυτιλιακά δίκτυα με διεθνική
ταυτότητα και που σε ορισμένες περιπτώσεις
συσχετίζονται επίσης με περισσότερες από μία
ευρωπαϊκές θάλασσες. Για παράδειγμα, το
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περιφερειακό κέντρο Ηνωμένου Βασίλειου/
Ιρλανδίας και Βόρειας Γαλλίας καλύπτει τόσο τον
Ατλαντικό όσο τη Βόρεια Θάλασσα, ενώ ο κόμβος
που συνδέει τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη
Γερμανία και τη Δανία καλύπτει τη Βόρεια και τη
Βαλτική Θάλασσα.
Η διασυνδεσιμότητα των περιφερειακών αυτών
κέντρων είναι ένας σημαντικός παράγοντας για
την οικονομική τους απόδοση και την αυξημένη
αλληλεπίδραση μεταξύ ξηράς και θάλασσας. Η
διασυνδεσιμότητα καθώς και η προσβασιμότητα
περιοχών αναγνωρίζεται εν γένει ως ένα
σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη των
χωρικών ενοτήτων, των περιφερειών, των πόλεων
και των θαλασσών. Σύμφωνα με μελέτη του
ESPON, (TRansport ACCessibility at regional/local
scale and patterns in Europe) το επίπεδο της
διασυνδεσιμότητας
μιας
περιφέρειας
εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εδαφικό
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αναδεικνύοντας
σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές μιας
περιφέρειας έναντι κάποιας άλλης. Η ποιότητα
των βασικών υποδομών, όπως η ποιοτική και
προσιτή οδική και σιδηροδρομική διασύνδεση
πόλεων και μεγάλων λιμανιών αναδεικνύεται ως
ιδιαίτερα σημαντική στην επίτευξη της
ολοκληρωμένης διάδρασης ξηράς και θάλασσας.
Ο σύνθετος δείκτης του κόστους ταξιδιού προς
το πλησιέστερο λιμάνι αναδεικνύει για άλλη μια
φορά τη αντίθεση ευρωπαϊκού κέντρου και
περιφέρειας. Εξαιτίας των ανεπτυγμένων
υποδομών και ιδιαίτερα των μεταφορικών
δικτύων και της διασυνδεσιμότητας αυτών, οι
περιφέρειες της κατηγορίας 1 και 2
διασυνδέονται
αποδοτικότερα
με
τα
σημαντικότερα διηπειρωτικά λιμάνια της Βόρειας
Θάλασσας (βλ. χάρτη 2).
Αντίθετα, στις πιο απομακρυσμένες περιφέρειες
της Ευρώπης, οι σιδηροδρομικές συνδέσεις με τα
μεγαλύτερα λιμάνια-κόμβους είναι μάλλον
φτωχή. Είναι εμφανές ότι οι απομακρυσμένες
περιφέρειες της ΕΕ αντιμετωπίζουν υψηλότερο
κόστος μεταβάσης και πρόσβασης στα λιμάνιαπύλες εισόδου της ΕΕ. Η Ισλανδία και το βόρειο
τμήμα της Νορβηγίας , αποτελούν παραδείγματα
τέτοιων περιφερειών. Αντίστοιχα στο Νότο, και
παρά το γεγονός, ότι π.χ η Ελλάδα είναι μια
ναυτική χώρα, πολλές περιοχές της έχουν υψηλό
ή σχετικά υψηλό κόστος διασυνδεσιμότητας με τα
κυριότερα λιμάνια-πύλες εισόδου της ΕΕ.

Η επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων σε όλη
την Ευρώπη και η χρήση των τρένων υψηλής
ταχύτητας που θα συνδέουν όχι μόνο την
ευρωπαϊκή περιφέρεια, αλλά και τον ευρωπαϊκό
αναπτυξιακό πυρήνα με την υπόλοιπη Ευρώπη
και τις γειτονικές χώρες της ΕΕ ενδέχεται να
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα όλης της
ηπειρωτικής χώρας.
Χάρτης 2: Travel costs to access the nearest
maritime port.

Source : ESPON ESaTDOR project
Οι μεταβατικές περιοχές (ελαφρύ πορτοκαλί
χρώμα) στο χάρτη 1, είναι αυτές που
επωφελούνται λιγότερο από τις αλληλεπιδράσεις
ξηράς
και
θάλασσας.
Η
θάλασσια
δραστηριοποίηση αφορά κυρίως εθνικής, τοπικής
ή περιφερειακής ή/και μακροπεριφερειακής
σημασίας δραστηριοποίηση, συχνά άμεσα
συνδεδεμένη με τουριστικούς νησιωτικούς ή/και
μικρότερης εμβέλειας λιμάνια. Η Ανατολική
Μεσόγειος είναι η μεγαλύτερη περιοχή που
χαρακτηρίζεται ως τέτοια, αλλά και σε όλες τις
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άλλες έξι ευρωπαϊκές θάλασσες που μελετηθήκαν
στη παρούσα μελέτη, υπάρχουν ανάλογες
περιοχές της συγκεκριμένης κατηγορίας.
Οι
υπόλοιπες
θαλάσσιες
περιοχές
κατηγοριοποιούνται είτε ως αγροτικές θαλάσσιες
περιοχές (πράσινο χρώμα) είτε ως άγριας
φυσικής ομορφιάς (μπλε), αντανακλώντας είτε
τη χαμηλή είτε τη πολύ χαμηλή ανθρώπινη
δραστηριοποίηση τους.
Η συγκεκριμένη τυπολογία των θαλάσσιων
περιοχών αποτελεί ένα πρώτο βήμα καλύτερης
κατανόησης του σημερινού προτύπου τους και
των
τάσεων
αυτών
καθώς
και
των
χαρακτηριστικών και τάσεων αλληλεπίδρασηςγια πρώτη φορά- της ξηράς και θάλασσας στον
ευρωπαϊκό χώρο. Η συγκεκριμένη μελέτη και η
τυπολογία ανέδειξε, επίσης, τις ευκαιρίες ή τις
προκλήσεις που προκύπτουν στον ευρωπαϊκό
χώρο μέσω ενός χάρτη με τα κόκκινα/ζεστά και
αντίστοιχα τα μπλε/κρύα σημεία από τις
αλληλεπιδράσεις ξηράς και θάλασσας είτε σε
όρους οικονομικής σημαντικότητας είτε σε όρους
περιβαλλοντικών πιέσεων και ροών (Χάρτης 3).
Παρά το γεγονός ότι τα θαλάσσια hotspots
της
αλληλεπίδρασης
ξηράς-θάλασσας
συγκεντρώνονται στη Βόρεια Ευρώπη, η
θαλάσσια διάσταση διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο και κατά μήκος της Μεσογείου, ειδικά γύρω
από λιμένες ευρωπαϊκής ή /και διεθνούς
σημασίας. Εξάλλου, τα υψηλότερα ποσοστά
απασχόλησης σε θαλάσσιες δραστηριότητες
συναντώνται στις μεσογειακές περιοχές. Με το
52% του πληθυσμού της, να απασχολούνται στις
θαλάσσιες δραστηριότητες, η Μεσόγειος
Θάλασσα κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο του
πληθυσμού που απασχολείται στον εν λόγω
τομέα στην Ευρώπη.
Σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας της
αυξημένης απασχόλησης, στη εν λόγω περιοχή
αποτελεί το γεγονός ότι η Μεσόγειος φιλοξενεί
περίπου το 30% του παγκόσμιου διεθνούς
τουρισμού που έλκονται από την πλούσια
βιοποικιλότητα της περιοχής και την πολιτιστικής
κληρονομιάς της. Συνεπώς, όσον αφορά την
απασχόληση, η θάλασσα αποτελεί ένα ζωτικό
παράγοντα για τις κοινότητες γύρω από τη
Μεσόγειο.

Χάρτης 3: Hot-Spots της αλληλεπίδρασης ξηράς
–θάλασσας
Πηγή: ESPON ESaTDOR μέλετη

Οι τομείς της γαλάζιας οικονομίας άλλα και οι
άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες όπως οι
μεταφορές, το θαλάσσιο εμπόριο, η αλιεία/οι
υδατοκαλλιέργειες, η ωκεάνεια ενέργεια, ο
παράκτιος
τουρισμός
και
η
θάλασσια
βιοτεχνολογία καθώς και η εκμετάλλευση
κοιτασμάτων του βυθού αποτελούν τομείς
μεγέθυνσης της οικονομίας τόσο για τις
παράκτιες περιοχές όσο και για την ηπειρωτική
χώρα. Η Αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια,
παραδοσιακοί τομείς θαλάσσιας ενασχόλησης
εξακολουθούν να επηρεάζουν την γαλάζια
στρατηγική ανάπτυξης, ειδικά στη νότια
μακροπεριφέρεια της ΕΕ. Οι σημαντικότεροι
παραγωγοί στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας
στην
Ευρώπη
δραστηριοποιούνται
στην
συγκεκριμένη
νότια
μακροπεριφέρεια.
Αντίστοιχα η ναυτιλία και η ανάπτυξη των
λιμένων και των συναφών δραστηριοτήτων,
σύμφωνα δε και με την αναμενόμενη αύξηση του
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διεθνούς εμπορίου και την υποστήριξη της
πολιτικής για επέκταση των θαλάσσιων
μεταφορών μικρών αποστάσεων, αναμένεται να
συμβάλει στη γαλάζια ανάπτυξη. Οι λιμένες της
Βόρειας Θάλασσας κυριαρχούν στο συγκεκριμένο
τομέα, αλλά προβλέπεται ότι οι λιμένες της
Μεσογείου και σε ένα μικρότερο βαθμό του
Ατλαντικού, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν
ένα σημαντικότερο ρόλο ως ευρωπαϊκές πύλες
εισόδου. Οι νέες θαλάσσιες διαδρομές μέσω της
Αρκτικής ενδεχόμενως θα μπορούσαν να
παρουσιάσουν νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη
των λιμανιών, στις βορειότερες περιοχές της ΕΕ
επίσης.
Ο Παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί
έναν από το σημαντικότερους τομείς ανάπτυξης
και ευνοϊκών αναπτυξιακών προοπτικών σε όλες
τις εξεταζόμενες θάλασσες. Οι Ευρωπαϊκές
θάλασσες αποτελούν μία πολύ ελκυστική
επιλογή διακοπών, η οποία επιλέγεται πάνω από
το
60%
των
ευρωπαίων
τουριστών.
Το συγκεκριμένο ποσοστό αντανακλάται και στην
οικονομία των παράκτιων περιοχών όπου
περισσότερα από 2 εκατομμύρια είναι άμεσα
απασχολούμενοι στον τομέα του παράκτιου
τουρισμού, αντιπροσωπεύοντας το 1,1% της
συνολικής απασχόλησης της ΕΕ. Εξάλλου το 51%
της δυναμικότητας σε κλίνες στην Ευρώπη
χωροθετείται σε παράκτιες περιοχές, ενώ ο
τουρισμός με κρουαζιερόπλοια προσφέρει
150.000 θέσεις εργασίας. Με έναν ετήσιο ρυθμό
ανάπτυξης 10% τα τελευταία δέκα χρόνια,
ο παράκτιος τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί
ένα δυναμικό κλάδο της γαλάζιας ανάπτυξης.
Από την άλλη πλευρά, ο συγκεκριμένος τομέας
χαρακτηρίζεται από μεγάλες προκλήσεις, όπως
ο κατακερματισμός του φαινομένου που
υπονομεύει τη συνοχή μεταξύ των παράκτιων
περιοχών της ΕΕ, η εποχικότητά του, η έλλειψη
επαρκών υποδομών, η έλλειψη διαφοροποίησης
και καινοτομίας του τουριστικού προϊόντος, οι
εποχιακές μεταβολές στην απασχόληση σε
συνδυασμό με ένα υψηλό βαθμό συγκέντρωσης
μεγάλου ανειδίκευτου προσωπικού, η αύξηση της
ζήτησης στην διεθνή τουριστική αγορά για
υψηλού επιπέδου τουριστικές υπηρεσίες καθώς
και τέλος μια συνεχής αύξηση του διεθνούς
ανταγωνισμού.
Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ξηράς και θάλασσας
είναι σιωπηρά εμφανείς και σε όλες τις πτυχές
της ωκεάνειας ενέργειας, των θαλασσίων

δικτύων και αγωγών. Στο παρελθόν αλλά και
σήμερα, η ωκεάνεια βιομηχανία πετρελαίου και
φυσικού αερίου, υπήρξε μια σημαντική πηγή
άμεσων και έμμεσων θέσεων απασχόλησης,
οικονομικής μεγέθυνσης και αύξησης του
πληθυσμού και των βιομηχανικών συστάδων σε
ορισμένες παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα στην
περιοχή της Βόρειας Θάλασσας (βλέπε χάρτη 3).
Αυτό αντικατοπτρίζεται και στην ένταση των
αλληλεπιδράσεων ξηράς και θάλασσας και της
οικονομικής σημασίας αυτών που διαφαίνεται
και στο χάρτη με τις τυπολογίες των θαλασσίων
περιοχών της ΕΕ.
Αντίστοιχα, οι θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, στις οποίες περιλαμβάνεται τόσο η
υπεράκτια αιολική όσο και η ωκεάνεια ενέργεια
(γαλάζια ενέργεια), δίνουν τη δυνατότητα στην
ΕΕ να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη
δημιουργώντας θέσεις εργασίας, να βελτιώσει
την ασφάλεια του ενεργειακού της εφοδιασμού
καθώς και να προωθήσει την ανταγωνιστικότητά
της μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας. Επί του
παρόντος βέβαια, η υπεράκτια αιολική ενέργεια
αποτελεί το σημαντικότερο τομέα της γαλάζιας
ενέργειας, αλλά με διαφορετικές χωρικές
δυνατότητες ανάπτυξης. Ενδεικτικά αναφέρεται
ότι η τελευταία αντιπροσώπευε, το 2011, το 10%
της εγκατεστημένης ισχύος και απασχολούσε
περίπου 35.000 άτομα άμεσα και έμμεσα, σε όλη
την Ευρώπη. Από γεωγραφική άποψη,
η
συγκεκριμένη ενεργειακή υποδομή χωροθετείται
κυρίως
πάλι στη Βόρεια Θάλασσα, με
δορυφορικά κομβικά όμως σημεία και στην
Ιρλανδική και στη Βαλτική Θάλασσα. Οι άλλες
θαλάσσιες περιοχές της ΕΕ εμφανίζουν
χαμηλότερη δυναμικότητα αιολικής ενέργειας.
Ένας νέος σημαντικός τομέας της γαλάζιας
ενέργειας η ωκεάνεια κυματική ενέργεια
χωροθετείται κυρίως στις δυτικές παράκτιες
περιοχές της ΕΕ, ή/και κατά δεύτερο λόγο στις
ανοικτές περιοχές της Βόρειας Θάλασσας και της
Δυτικής Μεσόγειου (βλ. χάρτη 3). Αντίθετα, οι
κλειστές θάλασσιες περιοχές δεν μπορούν από
φυσική απόψη να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο
εξοπλιζόμενες με ανάλογες υποδομές.
Η αλληπίδραση ξηράς –θάλασσας δεν σχετίζεται
μόνο με την ανάπτυξη της περιφερειακής
οικονομίας αλλά παρουσιάζει και σημαντικές
επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και το
αντίθετο. Οι παράκτιες περιοχές με εκτεταμένες
δραστηριότητες
δημιουργούν
ισχυρές
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περιβαλλοντικές πιέσεις και στις θαλάσσιες
περιοχές των. Αντίστοιχα, οι οικονομικές
δραστηριότητες της ξηράς, μπορούν να
επηρεάσουν το θαλάσσιο οικοσύστημα μέσω των
εσωτερικών πλωτών οδών που καταλήγουν στη
θάλασσα. Η Βόρεια Θάλασσα αποτελεί ένα
παράδειγμα υψηλών οικονομικών επιδόσεων
εξαιτίας και των κυριότερων ευρωπαϊκών
λιμανιών-κόμβων
με
υψηλές
αντίστοιχα
περιβαλλοντικές πιέσεις
που επηρεάζουν
αρνητικά το θαλάσσιο οικοσύστημα (στο χάρτη 3
σκούρο μωβ χρώμα). Αντίστοιχη περιβαλλοντική
πίεση παρατηρείται και σε εθνικά ή διεθνή
λιμάνια με υψηλή ένταση εμπορικών ή
τουριστικών ροών, για παράδειγμα, στην
Πορτογαλία και στην Ελλάδα. Η ιδιαίτερα υψηλή

πίεση για αστικοποίηση κατά μήκος της
παράκτιας ζώνης για τουριστικές δραστηριότητες
ιδιαίτερα στη μεσογειακή ακτή συσχετίζεται με
περιβαλλοντικές πιέσεις στο τοπίο και το
περιβάλλον της συγκεκριμένης ζώνης. Τέλος,
ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις
περιβαλλοντικές και ανθρώπινες συνέπειες από
τον αυξημένο κίνδυνο θαλασσίων ατυχημάτων
λόγω της αυξανόμενης χρήσης της θάλασσας
στην Αρκτική, στον Ατλαντικό και τη Βαλτική
θάλασσα
αναδεικνύοντας τη αναγκαιότητα
ενιαίων σχεδίων πολιτικής προστασίας
στο
θαλάσσιο ευρωπαϊκό χώρο.

Μακροπεριφερειακές τάσεις για τη ολοκληρωμένη διάδραση γης –θάλασσας
Κάθε
ευρωπαϊκή
θάλασσα
συνδυάζει
διαφορετικές τάσεις και ευκαιρίες για γαλάζια
ανάπτυξη. Η νότια μακροπεριφέρεια, η οποία
σχετίζεται κυρίως με τη Μεσόγειο Θάλασσα,
παρουσιάζει
σημαντικές
χωρικές
διαφοροποιήσεις στην αλληλεπίδραση ξηράςθάλασσας και στις προοπτικές της όσον αφορά
στις γαλάζιες ευκαιρίες ανάπτυξης. Είναι, ωστόσο,
εμφανής μια διάσταση μεταξύ των πιο
ανεπτυγμένων θαλασσίων περιοχών της Δυτικής
Μεσόγειου έναντι της Ανατολικής πλευράς της.
Η πρώτη, η οποία συγκεντρώνει σημαντικούς
ευρωπαϊκούς κόμβους έντονης ναυτιλιακής
δραστηριότητας επικεντρώνεται γύρω από
λιμάνια όπως αυτό της Βαρκελώνης, της
Μασσαλίας, της Νάπολης. Παρουσιάζει επίσης
καλύτερα επίπεδα ΑΕΠ, υψηλότερη πυκνότητα
πληθυσμού και τέλος ένταση και ευνοϊκότερες
προοπτικές
των
θαλασσίων
οικονομικών
δραστηριοτήτων και κυρίως των πέντε τομέων της
γαλάζιας αναπτυξιακής στρατηγικής.
Διαφοροποιήσεις υφίστανται επίσης μεταξύ
μητροπολιτικών περιοχών της Μεσογείου και των
νησιωτικών
περιφερειών.
Οι
πρώτες
μητροπολιτικές εύπορες αστικές περιοχές με
υψηλότερη συγκέντρωση των τριτογενών
δραστηριοτήτων δημιουργούν και αντίστοιχα

περισσότερες,
μεγαλύτερης
αξίας,
και
διαφοροποιημένες θαλάσσιες ροές
π.χ.
η
Λισαβόνα, η Γένοβα, η Ρώμη και η Αθήνα
(Πειραιάς). Η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να
επηρεάσει και να καθορίσει τις δραστηριότητες
της γαλάζιας οικονομίας στις παράκτιες περιοχές.
Για παράδειγμα, οι παράκτιες δραστηριότητες
στον Πειραιά επικεντρώνονται στον τομέα των
μεταφορών ή/και των εμπορικών διασυνδέσεων
του με άλλες αστικές περιοχές, ενώ στις
νησιωτικές περιοχές, επικεντρώνοται αντίστοιχα
μάλλον σε πιο παραδοσιακούς τομείς, όπως
ο τουρισμός.
Η Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη της ΕΕ
αναφέρει ότι για τη λεκάνη της Μεσογείου, οι
τομείς
της
γαλάζιας
οικονομίας
που
παρουσιάζουν ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης
είναι:
οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών
αποστάσεων, τα θαλάσσια ενεργειακά δίκτυα
κυρίως αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου,
ο
παράκτιος
τουρισμός,
ο
τουρισμός
κρουαζιέρας, η ανάπτυξη των λιμένων,
η υδατοκαλλιέργεια και η αλιεία.
Πιο συγκεκριμένα, οι θαλάσσιες μεταφορές
μικρών αποστάσεων
(short sea shipping)
διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διεθνή
κυκλοφορία εμπορευμάτων και επιβατών εντός
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της Μεσογείου, ένας ρόλος που αναγνωρίζεται
και κατανοείται όλο και περισσότερο και από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μεσόγειος Θάλασσα έχει
ένα από τα μεγαλύτερα μερίδια των θαλάσσιων
μεταφορών μικρών αποστάσεων : η Μεσόγειος
συμμετείχε το 2006 με 560 εκατομμύρια τόνους
στο συγκεκριμένο μεταφορικό μερίδιο, το οποίο
αυξήθηκε σε 570 εκατομμύρια τόνους το 2010.
Παράλληλα, οι χώρες κατά μήκος των ακτών της
Μεσογείου που έχουν πληγεί σοβαρά και από την
υφιστάμενη κρίση, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η
Πορτογαλία και η Ισπανία, είναι μεταξύ των
πλέον τουριστικών χωρών της ΕΕ με σημαντική
δυναμική ανάπτυξης θαλασσίων και παράκτιων
τουριστικών δραστηριοτήτων. Μεταξύ αυτών,
σημαντικός δυναμικός κλάδος είναι ο τουρισμός
κρουαζιέρας ο οποίος μπορεί να αποτελέσει ένα
σημαντικό οικονομικό πόρο για τα ευρωπαϊκά
λιμάνια,
αναδεικνύοντας
παράλληλα την
πολιτιστική και ιστορική σημασία των λιμενικών
προορισμών καθώς και
το πολιτιστικό ή
γαστρονομικό
προφίλ των νησιών και των
παράκτιων περιοχών.
Στα πλαίσια της ωκεάνιας ενέργειας αναφέρεται
ο σημαντικός ρόλος της Μεσογείου, ως ζώνης
διέλευσης αγωγών είτε πετρελαίου είτε/και
κυρίως φυσικού αερίου που συνδέουν την
προσφορά ενέργειας από τη Βόρεια Αφρική με
τη ζήτηση της ΕΕ. Νέοι αγωγοί είναι επίσης υπό
κατασκευή ή υπό σχεδιασμό, με στόχο την
αύξηση και τη διαφοροποίηση της προμήθειας
φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Εξάλλου και
παρά τα σημαντικά ωκεάνια
αποθέματα
πετρελαίου και φυσικού αερίου που βρίσκονται
κατά μήκος της Αδριατικής ακτής της Ιταλίας και
του ελληνικού Αιγαίου, αλλά και τα πιο
σημαντικά αποθέματα σε περιοχές της Τυνησίας
και της Λιβύης δεν είναι άμεσα αξιοποιήσιμα,
αναδεικνύοντας ως πιο σημαντική ευκαιρία για τη
Μεσόγειο την ανάδειξη της ως πύλη -εισαγωγής
ορυκτών καυσίμων από σχετικά κοντινές πηγές
εφοδιασμού.
Στα πλαίσια αυτά κρίσιμη
θεωρείται η οικοδόμηση ενεργειακών σχέσεων
με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, για
παράδειγμα, μέσω της ανάπτυξης κοινών
υποδομών (αγωγών και τερματικών σταθμών) και
ενιαίου σχεδιασμού καθώς και πολιτικής

διακυβέρνησης με στόχο τη μείωση των κινδύνων
που εγκυμονεί η υπερβολική εξάρτηση από μία
ενεργειακή πηγή.
Οι προοπτικές θαλάσσιας δραστηριότητας
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Μεσόγειο
(γαλάζια ενέργεια) είναι σχετικά μικρές, κυρίως
λόγω της μη ύπαρξης ανάλογων φυσικών
χαρακτηριστικών και του κλειστού χαρακτήρα της
θάλασσας (π.χ. περιορισμένο μέγεθος κυμάτων,
των παλιρροιών και των ρευμάτων και γενικά
χαμηλών ταχυτήτων ανέμου). Ωστόσο, υπάρχουν
ορισμένες περιοχές κυρίως στη Δυτική Μεσόγειο
με προοπτικές κυρίως όσον αφορά την ωκεάνια
κυματική ενέργεια. Τέλος, η ανάπτυξη των
ενεργειακών πόρων στη Μεσόγειο περιορίζεται
γενικά σε παράκτια ύδατα, λόγω της έλλειψης
συμφωνημένων Αποκλειστικών Οικονομικών
Ζωνών (ΑΟΖ).
Δύο διαφορετικά μελλοντικά σενάρια ανάπτυξης
για τις θαλάσσιες περιοχές της Ευρώπης
διατυπώθηκαν από τη μελέτη ESaDTOR
βασισμένα στα θέματα της γαλάζιας στρατηγικής
της ΕΕ2020 αλλά και σε μία άλλη μελέτη του
ESPON για την ευρωπαϊκή χωρική συνοχή το 2050
(ΕΤ 2050). Το πρώτο μελλοντικό σενάριο, το
σενάριο της «Ευρώπης των ροών» (‘Europe of
Flows’) οραματίζεται ένα μέλλον που συνδέεται
με μια βιώσιμη παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη
και ανεξαρτησία, ενώ υποθέτει ένα „business as
usual“ μοντέλο, αν και ο ρυθμός της ευρωπαικής
ανάκαμψης παραμένει υπό συζητήση. Σύμφωνα
με το πρώτο αυτό σενάριο, η παγκοσμιοποίηση
αποτελεί κινητήριο δύναμη για την ένταση των
ευρωπαϊκών
θαλάσσιων
και
εσωτερικών
διασυνδέσεων. Οι θαλάσσιες ροές αγαθών και
ανθρώπων μεγιστοποιούνται και υπάρχει μια
αυξανόμενη χρήση των θαλασσών. Έμφαση
δίδεται στην ανάπτυξη των θαλασσίων
διαδρόμων μεταφορών μεγάλων αποστάσεων
είτε μεταξύ των ευρωπαϊκών κέντρων παραγωγής
και κατανάλωσης, είτε με τις γειτονικές χώρες και
τον υπόλοιπο κόσμο. Οι θαλάσσιες περιοχές του
ευρωπαϊκού αναπτυξιακού πυρήνα παραμένουν
κυρίαρχες. Η μεγάλη ανάπτυξη των υπηρεσιών
εφοδιαστικής
αλυσίδας
συνεχίζει
να
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αναπτύσσεται γύρω από τα βασικά σημεία
μεταφόρτωσης. Οι κανονιστικές και ρυθμιστικές
παρεμβάσεις του θαλασσίου χώρου χαλαρώνουν
δεχόμενοι το περιβαλλοντικό κόστος ως αναγκαίο
στην προσπάθεια διατήρησης της θέσης της
Ευρώπης σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική
παγκόσμια οικονομία
Το σενάριο προβλέπει και δυνατότητες
ανάπτυξης των μικρότερων λιμανιών της ΕΕ
καθώς υπάρχει ανάγκη για λιγότερη συμφόρηση
στις λιμενικές ζώνες. Τα μικρότερα λιμάνια
επικεντρώνονται
κυρίως
στις
θαλάσσιες
μεταφορές μικρών αποστάσεων εξυπηρετώντας
εθνικές και περιφερειακές αγορές ενώ η
διασυνδεσιμότητα τους με την ενδοχώρα και τον
ευρωπαϊκό χώρο θα διαδραματίσει καίριο ρόλο
στην αναπτυξιακή δυναμική τους ακόμα και
αυτών που χωροθετούνται στην Ανατολική
Μεσόγειο.
Χάρτης 4: Περιβαλλοντικές πιέσεις σε παράκτιες
και Θαλάσσιες Περιφέρειες της Ευρώπης (in
terms of incidence of invasive species, organic
inputs and an additional data set on nutrient
inputs from fertilisers)

Τελικά, χωρίς τον κατάλληλο θαλάσσιο χωρικό
σχεδιασμό,
η
εντατικοποίηση
των
περιβαλλοντικών πιέσεων γύρω από βασικές
λιμενικές περιοχές είναι βέβαιο ότι θα αυξηθεί
και θα εντατικοποιηθεί (βλ Χάρτης 4). Παράλληλα
με τις επιπτώσεις από την ανάπτυξη των λιμένων,
το αναπτυσσόμενο δίκτυο των ωκεάνιων αγωγών
και των υπεράκτιων ενεργειακών υποδομών θα
έχει επίσης αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Εκτός αυτού, υπάρχει επίσης σοβαρός κίνδυνος
καταστροφής του βυθού της θάλασσας αλλά και
των παράκτιων οικοτόπων, καθώς αυξάνεται
ο ανταγωνισμός για θαλάσσιο και χερσαίο χώρο
μεταξύ παραδοσιακών και νέων χρήσεων.
Η κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, η οποία
μπορεί να παράγει οφέλη για το περιβάλλον,
όπως ο οικοτουρισμός συσχετίζεται επίσης με
κάποιες περιβαλλοντικές επιφυλάξεις: εξαιτίας
της φέρουσας ικανότητας των περιοχών η
συνεχής
αύξηση
εποχικά
μεμονωμένων
επισκέπτων
επιφέρει σημαντικό αρνητικό
αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον (σκουπίδια,
καταστροφή φυσικών μονοπατιών, κλπ) σε τοπικό
επίπεδο. Ήδη τα νησιά της Μεσογείου δέχονται,
ιδιαίτερα κατά την υψηλή τουριστική περίοδο,
κάποια
σημαντική
μεσαίου
μεγέθους
περιβαλλοντική
πίεση
στο
θαλάσσιο
οικοσύστημα,
που αναμένεται να αυξηθεί
σημαντικά αν δεν υπάρξει ολοκληρωμένη
διαχείριση και σχεδιασμός της διάδρασης γήςθάλασσας.
Το δεύτερο σενάριο προβλέπει μια «Ευρώπη των
αυτάρκων Θαλάσσιων Περιφερειών» (Europe of
Self Sufficient Maritime Regions) με χαμηλούς ή
και αρνητικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, όπου όμως
οι ευρωπαϊκές περιφέρειες όλο και περισσότερο
προσπαθούν να διαμορφώσουν το μέλλον τους
εκμεταλλευόμενες το ενδογενές εφαδικό
κεφάλαιό τους επιδιώκοντας την εξασφάλιση της
αυτάρκειας
και
της
μακροπρόθεσμης
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βιωσιμότητάς τους. Το συγκεκριμένο σενάριο
συνεπάγεται μια μετατόπιση της χάραξης
πολιτικής για τις στρατηγικές ανάπτυξης γηςθάλασσας,
βασισμένη
στις
αρχές
της
τοποκεντρικής (place-based) προσέγγισης μέσα
από την εδραίωση της ολοκληρωμένης
στρατηγικής προσέγγισης και πρακτικής. Το
θαλάσσιο περιβάλλον με τους πλούσιους
φυσικούς πόρους του, αναδεικνύεται ως βασικός
παράγοντας της εδαφικής ελκυστικότητας των
παράκτιων περιοχών
προσφέροντας νέες
ευκαιρίες για θαλάσσια απασχόληση και
επενδύσεις επικεντρωμένες σε τομείς της
«γαλάζιας ανάπτυξης».
Η χωρική Συνεργασία ή διαφοροποίηση ή
έξυπνη εξειδίκευση των λιμένων και των
παράκτιων περιοχών αποτελούν βασικούς
αναπτυξιακούς παράγοντες, σε αντίθεση με τη
φυσική ( και όχι ψηφιακή) συνδεσιμότητα με τον
ευρύτερο
κόσμο.
Μεγαλύτερη
έμφαση
αποδίδεται στη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων
πόρων για την κάλυψη των τοπικών αναγκών π.χ.
μικρής κλίμακας υδατοκαλλιέργεια, αλιεία κ.λπ.
Υπάρχουν
στοιχεία
για
μείωση
της
περιβαλλοντικής
υποβάθμισης εξαιτίας της
μείωσης των θαλασσίων μεταφορών σε
ορισμένες περιοχές. Παράλληλα η εισαγωγή
κανόνων, ρυθμίσεων και σχεδιασμού για υψηλών
κανονιστικών περιβαλλοντικών προτύπων για τις
θαλάσσιες ροές (ρύπανση, μεταφορά) θαλάσσιο
περιβάλλον,
περιορίζει τις περιβαλλοντικές
πιέσεις στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές
της ΕΕ, και δή της Μεσογείου.
Η ενδογενής ανάπτυξη και η ενδυνάμωση των
των συμμετοχικών διαδικασιών προωθούν την
επιδίωξη της τοπικής αυτονομίας. Προκύπτει ένα
μοντέλο ανάπτυξης όπου οι τοπικές θάλασσιες
και παράκτιες περιφερειακές κοινότητες,
εξερευνούν τις τοπικές δυνατότητες και ευκαιρίες
τους
προσπαθώντας
να
εκμεταλλευτούν
περισσότερους από τους τοπικούς θαλάσσιους ή
παράκτιους πόρους τους για την ευημερία των
τοπικών κοινωνιών, δημιουργώντας έτσι ένα

πλέον διαφοροποιημένο αλλά και πλέον
ολοκληρωμένο μοντέλο διάδρασης ξηράς
θάλασσας. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, η
χωρική συνεργασία αλλά και τη θαλάσσια
διακυβέρνηση αποτελούν βασικές προυποθέσεις.
Η λεκάνη της Μεσογείου ακόμα και σε αυτό το
σενάριο αντιμετωπίζει προκλήσεις που αφορούν
τις συγκρούσεις χρήσεων γής, τους κινδύνους
που επηρεάζουν την ασφάλεια στη θάλασσα,
την εξάντληση των πόρων, την υποβάθμιση του
περιβάλλοντος και των επιβλαβών συνεπειών της
κλιματικής αλλαγής. Η λύση σε αυτά τα κοινά
προβλήματα έγκειται στη βελτίωση της
διακυβέρνησης των θαλάσσιων υποθέσεων σε
όλες τις χωρικές κλίμακες από την διακρατική/
διαπεριφερειακή / περιφερειακή μέχρι και την
τοπικού επιπέδου. Ιδιαιτέρα κρίσιμη είναι η
διακρατική
συνεργασία.
Τα
ευρωπαϊκά
προγράμματα διακρατικής συνεργασίας, σε
συνδυασμό
με
τις
μακρο-περιφερειακές
στρατηγικές, παρέχουν μεγάλες ευκαιρίες για τις
ευρωπαϊκές περιφέρειες που μοιράζονται
θαλάσσια σύνορα για ενεργοποιήσουν το γαλάζιο
δυναμικό τους π.χ. Η στρατηγική για την
μακροπεριφέρεια Αδριατικής –Ιονίου. Ωστόσο,
πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν, προκειμένου οι
κατευθύνσεις του εν λόγω σεναρίου καθώς και η
γαλάζια στρατηγική να ενσωματωθούν στις
εθνικές και περιφερειακές/τοπικές στρατηγικές.
Ιδιαίτερα για το Μεσογειακό θαλάσσιο χώρο
έχουν εκπονηθεί διάφορες μελέτες που αφορούν
στην ανάπτυξη της θάλασσας. Για παράδειγμα, το
έργο για την ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση,
όπου έξι παράκτια κράτη μέλη συνεργάζονται και
ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ των εθνικών
τους αρχών για τη θαλάσσια παρακολούθηση και
επιτήρηση ή την έρευνα. Εντούτοις, στη
συγκεκριμένη περιοχή θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη έμφαση στον ολοκληρωμένο θάλασσιο
χωρικό σχεδιασμό και στην υλοποίησή του καθώς
και
στην
αναγκαιότητα
συμμετοχικών
διαδικασίων λήψης αποφάσεων.
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Η
σημασία
της
πολυεπίπεδης
πολυσυμμετοχικής διακυβέρνησης για
ολοκληρωμένη
βιώσιμη
ανάπτυξη
διάδρασης γης-θάλασσας.

και
την
της

Ο συντονισμός του προγραμματισμού «και στη
θάλασσα και τη ξηρά», είναι μια συχνά
επαναλαμβανόμενη ανάγκη. Ωστόσο, η εμπειρία
του συντονισμένου χωροταξικού σχεδιασμού
είναι περιορισμένη, πολύ περισσότερο δε στο
θαλάσσιο και παράκτιο χώρο. Συνήθως η
χωροταξία,
η
Ολοκληρωμένη
διαχείριση
παράκτιων ζωνών (ΟΔΠΖ) και ο θαλάσσιος
χωρικος
σχεδιασμός
συχνά
παραμένουν
αποσπασματικές και ασυντόνιστες, ακόμη και σε
εθνικό επίπεδο, πόσο μάλλον σε τοπική κλίμακα.
Για πρώτη φορά, η οδηγία του Θαλάσσιου
Χωρικού σχεδιασμού (ΘΧΣ) δηλώνει σαφώς την
ανάγκη να ληφθούν υπόψη η διάδραση ξηράςθάλασσας.
Ο συντονισμός των επίγειων
χωροταξικών σχεδίων με τα θάλασσια,
η παράκτια ολοκληρωμένη διαχείριση αποτελούν
βασικές προϋποθέσεις για μια αειφόρο
διαχείριση της διάδραση γης και θάλασσας.
Ενώ υπάρχουν πολλές προσπάθειες που γίνονται
για τη βελτίωση της κατανόησης των θαλάσσιων
πόρων και της αξίας τους (για παράδειγμα σε
επίπεδο ΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Άτλαντα των
Θαλασσών και των εκθέσεων της ΓΔ Αλιείας για
τη Γαλάζια Ανάπτυξη), πολλά πρέπει ακόμη να
γίνουν για μια πιο αποτελεσματική προώθηση
και διασύνδεση του θαλάσσιου χωροταξικού
σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο με τον
περιφερειακό ή τοπικό στρατηγικό σχεδιασμό για
την ολοκληρωμένη βιώσιμη ανάπτυξη και των
θαλασσίων και των
παράκτιων περιοχών.
Η μελέτη
ESaTDOR μελέτησε πολλές και
διαφορετικές μορφές εταιρικών σχέσεων σε
διακρατικό
ή
μη
επίπεδο
για
την
αποτελεσματικότερη
διακυβέρνηση
των

θαλασσίων περιοχών. Διαπιστώθηκαν δύο
ζητήματα : Πρώτον, ότι ο θάλασσιος σχεδιασμός
συσχετίζεται
με
την
ύπαρξη
σαφώς
οριοθετημένων ΑΟΖ. Εδώ βρίσκεται μια σχετικά
ισχυρή επιχειρηματολογία για τη θεσμοθέτηση
ΑΟΖ στη Μεσόγειο, αν και στο Αιγαίο δεν είναι
τόσο απλή διαδικασία. Δεύτερον, επισημάνθηκε
η ανάγκη συμμετοχικών διαδικασιών στην
προσπάθεια
ολοκληρωμένων
στρατηγικών
χωρικού σχεδιασμού που θα λαμβάνουν υπόψιν
τους τη διάδραση γης –θάλασσας.
Με περισσότερη έμφαση στην εκμετάλλευση των
θαλάσσιων πόρων για την έξοδο από την
οικονομική κρίση, παράλληλα με τις παράκτιες
περιοχές υπάρχει ανάγκη κατανοήσης της
πολυεπίπεδης διάστασης της διάδρασης ξηράςθάλασσας.
Ο συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών
οικονομικών τομέων (οριζόντια) και μεταξύ των
επιπέδων διακυβέρνησης (κάθετα) αποτελεί
προϋπόθεση αποτελεσματικής διακυβέρνησης
παρακτιών
και
θαλάσσιων
περιοχών.
Ως εκ τούτου, οι δημόσιες αρχές σχεδιασμού σε
όλα τα επίπεδα πρέπει να βελτιώσουν την
κατανόηση των απόψεων των ενδιαφερόμενων
μερών και να εκτιμήσουν την ενδεχόμενη
συμβολή του τελευταίου στην επίτευξη των
στόχων θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.
Η βελτίωση της θεσμικής ικανότητας των αρχών
ιδίως περιφερειακών και τοπικών στη Μεσόγειο,
μαζί με την ενίσχυση των συμμετοχικών
διαδικασιών ιδίως σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο, θα μπορούσε να αποδειχθεί ζωτικής
σημασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή των
πολιτικών και τη βελτίωση των διαδικασιών
λήψης
αποφάσεων
στην
ολοκληρωμένη
αλληλεπίδραση γης –θαλάσσας.
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