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- Θαλάσσιες Μεταφορές
Μεταφορές:: σημαντικός παράγοντας στην
οικονομική ανάπτυξη και ευημερία
ευημερία..
- 80% του διεθνούς εμπορίου διακινείται μέσω θάλασσας
- Στην ανατολική Μεσόγειο οι θαλάσσιες μεταφορές είναι σε
αρκετές περιπτώσεις η μόνη εναλλακτική λύση
λύση..
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- Η σημασία της ανάπτυξης λιμανιών για την Κύπρο είναι μεγάλη
μεγάλη..
- Σχεδόν πλήρης εξάρτηση της οικονομίας του τόπου στις
θαλάσσιες μεταφορές
μεταφορές,, λόγω μη ύπαρξης χερσαίων συνόρων και
εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς φορτίων
φορτίων..
- Επικέντρωση
Επικέντρωση στην εξυπηρέτηση του διαμετακομιστικού εμπορίου
εμπορίου..
- Κυπριακά λιμάνια
λιμάνια:: σημαντικό ρόλο στη
διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και στις
θαλάσσιες μεταφορές της περιοχής
περιοχής..
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- Συνεχής ανάπτυξη των λιμανιών της Μεσογείου και βελτίωση των
λειτουργιών τους
τους..
- Πίεση στα Μεσογειακά λιμάνια για πιο ευέλικτους τρόπους
εξυπηρέτησης των ναυτιλιακών γραμμών
γραμμών..
- Λόγω αυτής της πίεσης τα κυπριακά λιμάνια εξελίχθηκαν
σε κέντρα εξυπηρέτησης του διεθνούς εμπορίου
και της τοπικής αγοράς
αγοράς..
-

Έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των
λιμανιών
λιμανιών που
που οδηγά σε βελτίωση της
αποδοτικότητας και μετατροπή των
λιμανιών
λιμανιών σε
σε κομβικούς
κομβικούς κρίκους της
εφοδιαστικής
εφοδιαστικής αλυσίδας
αλυσίδας..
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- Ανάγκη ύπαρξης προηγμένων λιμενικών εγκαταστάσεων
- Ανάγκη ύπαρξης σύγχρονης τεχνολογίας και κατάλληλου
κανονιστικού πλαισίου
- Στόχος της Ε
.Ε. και της παγκόσμιας ναυτιλίας για τριπλασιασμό
Ε.Ε.
του όγκου μεταφορών μέσω των ‘‘θαλάσσιων
θαλάσσιων αρτηριών
αρτηριών’’ και την
αποσυμφόρηση των χερσαίων δικτύων
δικτύων..

5

5

- Η λιμενική πολιτική της Κύπρου καθορίζεται με βάση τις εξής
παραμέτρους
παραμέτρους::
((α)
α) Μικρό νησί στην ανατολική Μεσόγειο
-ανατολικό
Μεσόγειο,, νοτιο
νοτιο-ανατολικό
σύνορο της Ε
.Ε.
Ε.Ε.
((β)
β) Έλλειψη χερσαίων συνδέσεων
συνδέσεων,, διακίνηση φορτίων διά
θαλάσσης
θαλάσσης..
((γ)
γ) Μεγάλη σημασία στην λιμενική υποδομή του νησιού
νησιού..
((δ)
δ) Η Κύπρος είναι μια από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές
δυνάμεις
δυνάμεις.. Κατέχει την 10ηη θέση παγκοσμίως
παγκοσμίως..
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- Η λιμενική πολιτική της Κύπρου εδράζεται σε 4 πυλώνες
πυλώνες::
1.

Εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου
κεκτημένου..

2.

Διαμόρφωση πολιτικής σε διεθνές επίπεδο
επίπεδο..

3.

Αξιοποίηση των ευκαιριών από προγράμματα της Ε
.Ε., π
.χ.
Ε.Ε.,
π.χ.
Θαλάσσιες Αρτηρίες
Αρτηρίες,, Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών
Αποστάσεων
Αποστάσεων,, κλπ
κλπ..

4. Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου
Κύπρου..
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- Η Αρχή Λιμένων συνεχώς
συνεχώς προσαρμόζεται στη βάση των διεθνών
εξελίξεων και των αυξανόμενων αναγκών της λιμενικής
βιομηχανίας..
βιομηχανίας
- Στόχοι της Αρχής είναι
είναι::
((α)
α) Καθιέρωση των κυπριακών λιμανιών ως κομβικοί σταθμοί
εξυπηρέτησης του διαμετακομιστικού εμπορίου
εμπορίου..
εξυπηρέτησης
Η αξιοποίηση
αξιοποίηση του ρόλου των κυπριακών λιμανιών
((β)
β) Η
ως οι
οι θαλάσσιες
θαλάσσιες πύλες της Ε
Ε.Ε.
ως
.Ε.
Καθιέρωση των κυπριακών
κυπριακών λιμανιών
λιμανιών ως
((γ)
γ) Καθιέρωση
σημαντικοί κρίκοι
κρίκοι στις διεθνείς θαλάσσιες
σημαντικοί
μεταφορές και
και στην
στην εφοδιαστική
εφοδιαστική
μεταφορές
αλυσίδα της
της περιοχής
περιοχής..
αλυσίδα
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Σας ευχαριστώ
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