Ερευνητικό πρόγραμμα για Μεθόδους Υπολογισμού
Ανηγμένου Νησιωτικού Μεατφορικού Ισοδυνάμου

Ανηγμένο Μεταφορικό Ισοδύναμο
Απο την θεωρία στην πράξη

Η Ερευνητική Ομάδα
• Αθανάσιος Κίζος, Τμήμα Γεωγραφίας
• Μαρία Λεκάκου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών
Υπηρεσιών,
• Σεραφείμ Κάπρος, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών
Υπηρεσιών,
• Ιωάννης Σπιλάνης, Τμήμα Περιβάλλοντος,
• Γαστεράτου Αμαλία, Τμήμα Περιβάλλοντος,
• Γιώργος Ρεμούνδος, ΤμήμαΝαυτιλίας και Επιχειρηματικών
Υπηρεσιών
• Ευαγγελία Στεφανιδάκη, Τμήμα Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Βασικές Αρχές
Ιδιότητες του συστήματος νησιωτικών μεταφορών
Επαρκές

Ικανότητα, χωρητικότητα, διαδρομές,

Αποδοτικό και προσιτό

Τιμολόγηση, επένδυση, διαδικασίες,

Ισότιμο

Προσαρμόσιμο

Κατοίκους επιχειρήσεις λιμένες, ναυτιλιακές εταιρίες,
μεταφορείς και εργαζόμενους
Συμμετέχοντες στην παραγωγική διαδικασία και
χρήστες
Μεταβαλλόμενες ανάγκες

Αξιόπιστο

Ασφάλεια, απόδοση, προβλεψιμότητα

Αποδεκτό

Αντίληψη για το έργο
• Η έννοια του ΑΝΜΙ, βασίζεται στην αντίληψη ότι οι
νησιώτες (κάτοικοι και επιχειρήσεις) πρέπει να
πληρώνουν αντίστοιχο κόμιστρο με αυτό που
πληρώνουν στην ηπειρωτική χώρα για να διανύσουν
αντίστοιχες αποστάσεις.

Παραδοχές της μελέτης
•Βασικό Δίκτυο αναφοράς είναι το Ακτοπλοϊκό και μέσο το συμβατικό
πλοίο
•Συνδέσεις με λιμένες ηπειρωτικής χώρας και πρωτεύουσας Νομού

•Προσδιορισμός ωφελουμένων με συνυπολογισμό αεροπορικώς
μετακινούμενων κατοίκων
•Αναλογία μετακινουμένων κατοίκων προς ηπειρωτικό / νομαρχιακοό
κέντρο βάσει στοιχείων ροών επιβατών ΕΛΣΤΑΤ 2009
•Κριτήρια κατανομής της επιδότησης ανά νησί :
πληθυσμός και απόσταση προορισμού
3 Εναλλακτικα σενάρια υπολογισμού κόστους ΑΝΜΙ
Και 5 περιπτώσεις εισοδηματικών κριτηρίων

Εναλλακτικά σενάρια και εισοδηματικά κριτήρια
Οι ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ κάτοικοι των νησιών απολαμβάνουν έκπτωση επί της
διαφοράς μεταξύ τιμής εισιτηρίου και Μεταφορικού Ισοδύναμου (ΜΙ) ΚΤΕΛ
ΟΛΟΙ οι κάτοικοι των νησιών απολαμβάνουν πλήρη κάλυψη της διαφοράς μεταξύ
της τιμής του εισιτηρίου και μεταφορικού μείον ΜΙ για δύο εισιτήρια προς
ηπειρωτική χώρα και πρωτεύουσα του νομού αντίστοιχα.
Οι ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ κάτοικοι των νησιών απολαμβάνουν έκπτωση επί της
διαφοράς μεταξύ τιμής εισιτηρίου και Μεγίστου Επιτρεπόμενου Ναύλου (ΦΕΚ…..)

Σε κάθε εναλλακτικό σενάριο, η επιδότηση εισιτηρίου υπολογιζεται με
εισοδηματικά κριτήρια:
• Όλοι οι κάτοικοι, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια
• Κάτοικοι, με εισόδημα έως και 2900 € / έτος (δικαιούχοι ΚΕΑ)
• Κάτοικοι, με εισόδημα έως και 8800 € / έτος (πλησίον του αφορολόγητου ορίου)
• Κάτοικοι, με εισόδημα έως και 11700 € / έτος (όριο φτώχιας)
• Κάτοικοι, με εισόδημα έως και 17100 € / έτος (μέσος όρος ευρωπαϊκού
εισοδήματος)

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
• Η αρχή του «Μεταφορικού Ισοδυναμου»
βασίστηκε στην λογική ότι οι κάτοικοι των
νησιών βρίσκονται εκ των πραγμάτων σε
μειονεκτική θέση σε σχέση με αυτούς των
ηπειρωτικών περιοχϊν, όχι γιατι μόνο δεν έχουν
τη δυνατότητα να μετακινούνται κατά βούληση,
αλλά εξαρτώνται από τη συχνότητα και την
ποιότητα της ακτοπλοϊκής συνδεσης και
καλούνται να πληρώσουν πιο αυξημένο
κόμιστρο, απο το ανάλογο στον ηπειρωτικο
χώρο.

Μεταφορικο Ισοδύναμο
• Παρόλο που η αρχή του Μεταφορικού
Ισοδύναμου έχει εφαρμοστεί σε αρκετές
περιπτώσεις, τόσο στην Ευρώπη, όσο και
διεθνώς, δεν έχει οριστεί ένας ομοιογενής
τρόπος με τον οποίο να καθορίζονται τα
ακτοπλοϊκά κόμιστρα, ενώ δεν έχει
καταγραφεί κάποια συγκεκριμένη τάση για το
πώς καθορίζονται οι ναύλοι ιστορικά.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Στο ακτοπλοϊκό σύστημα των τοπικών
γραμμών (πορθμεία) της Σκοτίας, το Οδικό
Ισοδύναμο Τιμολόγιο, «The Road Equivalent
Tariff (RET)»,
Στην Κορσική, το ονομαζόμενο Τιμολόγιο
Εδαφικής Συνέχειας, όπου ο καθορισμός των
ναύλων έγινε με βάση το κόστος οδικής
μετακίνησης σε ισοδύναμη απόσταση.

Βασικες παραδοχές ΑΝΜΙ επιβατων
• Αφορά ολους τους μονίμους κατοίκους (πλην Κρήτης
Σαλαμίνας Λευκάδας, Εύβοιας

• μετακινήσεις αποκλειστικά με λιμένες ηπειρωτικής χώρας και
πρωτεύουσας Νομού στον οποίο υπάγεται διοικητικά το νησί
τους
• Στούς ωφελούμενους υπολογίστηκαν και οι μετακινούμενοι με
αεροπλάνο ώστε να υπάρχει αξιόπιστη εκτίμηση της συνολικής
ζήτησης
• Οφείλουν να πληρώνουν για κάθε μετακίνηση τους τίμημα
εισιτηρίου τουλάχιστον ίσο με αυτό με τη τιμή ανά χιλιόμετρο
του ΚΤΕΛ (για επιδοτουμενες γραμμές)
• Το τιμολόγιο αναφοράς είναι ο ακτοπλοϊκός ναύλος με το
συμβατικό πλοίο και θέση η οικονομική

Παραδοχές ΑΝΜΙ εμπορευμάτων
•
•
•
•
•
•

Αφορά ΜΜΕ μεταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις (πλην Κρήτης
Σαλαμίνας Λευκάδας, Εύβοιας
Βάση σύγκρισης του θαλάσσιου κόστους εμπορευματικών μεταφορών
αποτελεί το αντίστοιχο χερσαίο κόστος
Οι από και προς λιμένες της ηπειρωτικής χώρας (δεν λαμβάνονται
υπόψη οι ενδονησιωτικές μεταφορές)
Η εκτίμηση κόστους με βάση τα στοιχεία διακίνησης εμπορευμάτων
(RO-RO και γενικών φορτίων (ΕΛΣΤΑΤ 2016)
Ως βασικά κριτήρια ο αριθμός, το μέγεθος και ο κύκλος εργασιών των
επιχειρήσεων (3 κατηγορίες), η έδρα τους και η απόσταση του νησιού
από ηπειρωτικό προορισμό
Η βάση αναφοράς του κόστους επιδότησης βασίζεται σε δεδομένα που
συλλέγονται από τις επιχειρήσεις εμπορευματικών θαλάσσιων και
χερσαίων μεταφορών

Εκτίμηση κόστους εφαρμογής
• Κατά την πρώτη προσέγγιση υπολογίζεται το
προκύπτον κόστος για την επιδότηση των
μετακινήσεων του συνόλου των μόνιμων
κατοίκων των νησιών που αναμένεται να
μετακινηθούν εντός ενός έτους μέσω
ακτοπλοϊκών συνδέσεων..
• Επίσης συμπεριλαμβάνεται και το σενάριο
συνυπολογισμού στον αναμενόμενο αριθμό
μετακινούμενων κατοίκων νησιών και αυτών που
θα ταξίδευαν αεροπορικώς.

Ετήσιο κόστος ΑΝΜΙ επιβατών
σε εκατομμύρια €
Κατανομή
μετακινούμενων

Πλήρης
κάλυψη

Πλήρης κάλυψη Επιδότηση
(και
ΑΝΜΙ
αεροπορικά
διακινούμενων)

Επιδότηση
ΑΝΜΙ (και
αεροπορικά)

50% προς ηπειρωτικό
προορισμό + 50% προς
πρωτεύουσα νομού

135

187

59

77

70% προς ηπειρωτικό
προορισμό + 30% προς
πρωτεύουσα νομού

175

246

78

103

234

336

109

144

100% προς ηπειρωτικό
προορισμό

Παρακολούθηση Συστήματος ΑΝΜΙ
• απαραίτητη η παράλληλη παρακολούθηση και
έλεγχος των τιμών των εισιτηρίων με στόχο την
ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού και την αποφυγή
στρεβλώσεων στις τιμές των εισιτηρίων.
• είναι σκόπιμο να παρακολουθείται η
αποτελεσματικότητα του μέτρου, μέσω δομημένων
δεικτών ώστε να αξιολογούνται με μετρήσιμα στοιχεία
τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του ανάλογα με
τους στόχους που έχουν τεθεί, να γίνεται ανασκόπηση
και εφόσον απαιτείται και επανασχεδιασμός του
μοντέλου εφαρμογής του.
•

Εκτίμηση κόστους εφαρμογής ΑΝΜΙ
εμπορευμάτων
• 1. Δίκτυο αναφοράς είναι το Ακτοπλοϊκό και μέσο συμβατικό
πλοίο.
• 2. Στην διαδικασία εκτίμησης του κόστους εφαρμογής δεν
περιλαμβάνονται τα χύδην φορτία
• 3. Η διακίνηση εμπορευμάτων υπολογίζεται από τον
κοντινότερο ηπειρωτικό λιμένα, ενσωματώνοντας στους
υπολογισμούς την παράμετρο της απόστασης. (στους
υπολογισμούς δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ενδονησιωτικές
μεταφορές εμπορευμάτων, λόγω μη διαθεσιμότητας
δεδομένων)
• 4. Η εκτίμηση του κόστους έχει γίνει με βάση στοιχεία
διακίνησης εμπορευμάτων μέσω RO-RO και γενικών φορτίων
προηγούμενου έτους (ΕΛΣΤΑΤ,2016)

Υπολογισμός ΑΝΜΙ εμπορευμάτων
• -Υπολογισμός συνόλου καθαρού φορτίου. Για το
σκοπό αυτό υιοθετήθηκε η αναλογία μέσο ωφέλιμο
φορτίο/ μέσο μικτό φορτίο ίση με 0,75.
• -Εφαρμογή αναλογίας στο σύνολο μικτού βάρους
• - Μετατροπή μεταφερόμενων ποσοτήτων σε αναλογία
βάρους/απόστασης (τονοχιλιόμετρα)
• -Υπολογισμός συνολικής επιδότησης
(πολλαπλασιασμός τονοχιλιόμετρων * ΑΝΜΙ)
• Σύμφωνα με τους υπολογισμούς προέκυψε ότι το
κόστος εφαρμογής είναι 63,7 εκατομμύρια ευρώ.
• Αφορά μέσο απόβαρο φορτηγού οχήματος 7 τόνους
και μέγιστο μεικτό φορτίου 42 τόνους.

Κόστος εφαρμογής ΑΝΜΙ εμπορευματικών
μεταφορών
Σύνολο μικτού
φορτίου

Σύνολο καθαρού
φορτίου

5.210.403

4.263.419

Μέση ενίσχυση
ανά
τονοχιλιόμετρο
0,11

Συνολική
ενίσχυση
63.772.627

Μοντέλο υπολογισμού επιδότησης
Το ύψος της ενίσχυσης είναι συνάρτηση:
• της απόστασης,
• της διακινούμενης ποσότητας σε ετήσια βάση,
• του είδους της επιχείρησης,
Ως τιμή αναφοράς Α.Ν.Μ.Ι ορίζεται η τιμή που
υπολογίζεται βάσει του αντίστοιχου χιλιομετρικού
συντελεστή για τα εμπορεύματα επί την απόσταση των
λιμένων
δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι το σύνολο των μεσαίων,
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με έδρα σε
νησιωτική περιφέρεια, οι οποίες δραστηριοποιούνται
στους τομείς της εμπορίας και μεταποίησης.

Σενάριο εφαρμογής ΑΝΜΙ εμπορευμάτων
• Ο δικαιούχος θα δημιουργήσει στο μηχανογραφημένο
σύστημα εφαρμογής ΑΝΜΙ ώστε να αποκτήσει
προσωποποιημένο κωδικό πρόσβασης
• 2. Κάθε φορά που πραγματοποιεί μία δαπάνη
εμπορευματικής μεταφοράς, θα πιστοποιείται μέσω της
φορτωτικής (ή ανάλογου παραστατικού) και θα καταχωρείται
στο μηχανογραφημένο σύστημα ΑΝΜΙ.
• 3. Βάσει των καταχωρημένων πληροφοριών ο δικαιούχος θα
ενημερώνεται για το ποσό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο
ύψος δαπάνης του παραστατικού καθώς και το υπόλοιπο του
από το ανώτατο ετήσιο πλαφόν που αντιστοιχεί στην
επιχείρηση του.
• 4. Το ποσό ενίσχυσης θα πιστώνεται στο λογαριασμό του
δικαιούχου

Αξιολόγηση και παρακολούθηση
εφαρμογής του ΑΝΜΙ
• Η μείωση του κόστους μεταφοράς αναμένεται να
έχει θετική επίδραση στην οικονομική
δραστηριότητα των νησιωτικών επιχειρήσεων,
κυρίως μέσω της αύξησης της
ανταγωνιστικότητας τους καθως το μεταφορικό
κόστος, είτε αυτό αφορά την μετακινηση
κατοικων είτε την μεταφορά πρώτων υλών, είτε
στη μεταφορά και διανομή του τελικού
προϊόντοςαποτελεί ένα σημαντικό τμήμα τόσο
του εισοδήματος των πολιτών όσο και του
λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων.

Ανάπτυξη και λειτουργία ολοκληρωμένου
Συστημάτος Παρακολουθησης ΑΝΜΙ
• Με την ανάπτυξη «ευφυούς» πληροφοριακού
συστήματος της είναι δυνατή η συλλογή
δεδομένων, καθώς η διαθεσιμότητα δεδομένων
αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την
αξιολόγηση του μέτρου βάσει δεικτών,
αυτοί πρέπει να είναι μετρήσιμοι και να
εξασφαλίζουν τη δυνατότητα άντλησης
πληροφοριών σε σχέση με την επίτευξη των
στόχων του μέτρου αλλά και εφαρμογής
νησιωτικών πολιτικών

Ενδεικτικοί δείκτες παρακολούθησης
του συστήματος
-Αριθμός μετακινούμενων δικαιούχων επιβατών/
έτος / νησί
• -Ρυθμός μεταβολής μετακινούμενων επιβατών
• -Αριθμός νέων επιχειρήσεων μετά την εφαρμογή
του μέτρου
• -Αριθμός νέων θέσεων εργασίας στις
επωφελούμενες επιχειρήσεις
• - Τιμές αγαθών & υπηρεσιών
• Αριθμός νέων γραμμών / γεωγραφική ενότητα

Χαρακτηριστικά και ροές πληροφοριακού συστήματος
ΑΝΜΙ

Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής
Πολιτικής
Ο δυναμικός σχεδιασμός του και της δυνατότητας
επικαιροποίησης βάσει των πραγματικών αναγκών
των νησιωτικών περιοχών σε κάθε χρονική περίοδο
αλλά και της συσχέτισης των τεκμηριωμένων
δεδομένων και αποτελεσμάτων αξιολόγησης
εφαρμογής του ΑΝΜΙ με αντίστοιχες διαδικασίες
λήψης διοικητικών αποφάσεων επιβάλλουν την
ύπαρξη ενός φορέα με αντικείμενο τη συλλογή,
επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδομένων που
συλλέγει το σύστημα, τα οποία θα αποτελούν και τη
βασική εισροή για την επικαιροποίηση και
αναθεώρηση του τρόπου εφαρμογής του μέτρου, στο
πλαίσιο της γενικότερης νησιωτικής πολιτικής

...Keep Ithaka always in your mind.
Arriving there is what you are destined for...
[C.P. Cavafy, Ithaka]

