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Περίληψη 
 
Ο τομέας των μεταφορών αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες στήριξης της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Η 
ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των μεταφορικών υπηρεσιών έχουν άμεση συσχέτιση με την οικονομική 
ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και γενικότερα την ποιότητα ζωής. Ταυτόχρονα όμως στο συγκεκριμένο 
τομέα που οι επενδύσεις πραγματοποιούνται με μακροχρόνια προοπτική απόδοσης, είναι αναγκαίο να υπάρχει 
μια διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες θα εξελιχθεί (οικονομικές, γεωπολιτικές, φυσικό 
περιβάλλον) μέσα σε ένα συγκεκριμένο  χρονικό διάστημα στο μέλλον. Θέτοντας επομένως ως έτος- στόχο το 
2050, η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει τις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Ε.Ε. στις 
μεταφορές, μέσα από το πρίσμα τριών εναλλακτικών σεναρίων εξέλιξης των μεταφορών. Τα στοιχεία, τα οποία 
αξιοποιήθηκαν για τη συγκεκριμένη δημοσίευση βασίζονται στα αποτελέσματα και συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος “FUTRE - FUture prospects on TRansport evolution and innovation 
challenges for the competitiveness of Europe”,  που ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2014.  
 
Λέξεις κλειδιά: Σενάρια ζήτησης μεταφορικού έργου, επιβατικές μεταφορές, εμπορευματικές μεταφορές, 
καινοτομία, προκλήσεις και προοπτικές, μέλλον Ευρωπαϊκών μεταφορών, Ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών 

 

The future of transport in Europe: Addressing the Challenges 
 
 

Abstract 
 
The transport sector constitutes on the main pillars supporting the European economy. The quality and efficiency 
of transport services are directly related to economic growth, competiveness and overall quality of life. 
Meanwhile, investments in the transport sector require long periods of time to deliver any benefits thus making 
necessary the exploration of the conditions under which the transport sector will evolve (financial, geopolitical, 
natural environment) within a future timeframe. The current paper sets 2050 as a target year and presents the 
challenges that the EU transport sector will face through a spectrum of three alternative future scenarios. The 
paper presents data which are based on the results and conclusions of the European funded Research Project 
“FUTRE - FUture prospects on TRansport evolution and innovation challenges for the competitiveness of 
Europe” that was concluded in September 2014.  
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1. Εισαγωγή 

Η εκτίμηση των μακροχρόνιων επιπτώσεων μιας απόφασης ή μιας ενέργειας που αφορά τον 
τομέα των μεταφορών, είναι ζωτικής σημασίας, λόγω της ίδιας της φύσης του τομέα που 
απαιτεί ενέργειες σε μακροχρόνιο ορίζοντα, προβλέποντας τις μελλοντικές απαιτήσεις. Σε 
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ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) επισημαίνει, ότι λόγω της πολυπλοκότητας των 
συστημάτων μεταφορών, «οποιαδήποτε παρέμβαση στο συγκεκριμένο τομέα, θα πρέπει να 
βασίζεται σε ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τη βιώσιμη κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών,  
διότι οι πολιτικές διαθρωτικού χαρακτήρα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να 
υλοποιηθούν και πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός τους εκ των προτέρων» (CEC, 2009). 
Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό για την Ε.Ε. να γνωρίζει και να αξιολογεί τα ανταγωνιστικά 
της πλεονεκτήματα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της στον τομέα των μεταφορών και 
ταυτόχρονα να εξετάζει το πώς θα μπορέσει να τα ενισχύσει στο μέλλον.  

Η Ε.Ε. θεωρεί τις μεταφορές ως βασική παράμετρο για την εξέλιξη και την ανάπτυξή της στα 
επόμενα χρόνια, που μπορεί να λειτουργήσει ως συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των 
ανταγωνιστών της στη διεθνή σκηνή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ε.Ε. οι μεταφορές 
χαρακτηρίζονται ως: “μια βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, όπου η έρευνα και η καινοτομία 
αποτελούν τους θεμέλιους λίθους για την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξή της. Ταυτόχρονα 
συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο διεθνές οικονομικό 
περιβάλλον, καθώς και στην επίλυση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων” (CEC, 
2011). 

Στη σημερινή εποχή ο ευρωπαϊκός τομέας των μεταφορών αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις,  
για τις οποίες η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο. Η 
τρέχουσα οικονομική ύφεση που κυριαρχεί σε παγκόσμιο επίπεδο, συμβάλλει στη μείωση της 
μεταφορικής ζήτησης, αυξάνοντας όμως με αυτό τον τρόπο το κόστος για τις επιχειρήσεις. 
Κύριο ζητούμενο είναι η προώθηση καινοτομιών που θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα 
και θα αυξήσουν την αποδοτικότητα των μεταφορικών συστημάτων με γνώμονα την ύπαρξη 
θετικού αντίκτυπου στην προβληματική τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Σε σχέση με το 
περιβάλλον η βασική πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει ο τομέας των μεταφορών 
είναι η μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων, με μεταστροφή προς νέα καινοτομικά και 
οικολογικά προϊόντα, όπως είναι τα ηλεκτρικά οχήματα. Σε ότι αφορά τα κοινωνικά 
ζητήματα, η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού των αστικών κέντρων σε παγκόσμιο επίπεδο 
έχει οδηγήσει στην αναζήτηση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 

Η συγκεκριμένη δημοσίευση παρουσιάζει μια εκτίμηση των πιθανών προκλήσεων που θα 
κληθούν να αντιμετωπίσουν οι τομείς των επιβατικών και των εμπορευματικών μεταφορών 
στο άμεσο μέλλον και έχει ως κύριο στόχο να εστιάσει στις πολιτικές αντιμετώπισης των 
προκλήσεων αυτών από την Ε.Ε. 

 

2. Ανταγωνιστικότητα στον ευρωπαϊκό τομέα μεταφορών 

Η σημασία του τομέα των μεταφορών στην Ε.Ε. επισημαίνεται σε πολλά κείμενα πολιτικής 
(π.χ. Λευκή Βίβλος κ.α.) και οι μεταφορές θεωρούνται ως σημαντικός πυλώνας της 
οικονομικής ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής στις ευρωπαϊκές χώρες. Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε έρευνα και ανάλυση βασιζόμενη σε βιβλιογραφική ανασκόπηση, 
η οποία παρουσιάζεται σε επόμενο κεφάλαιο, που μας δείχνει ότι ο τομέας των μεταφορών 
“βιώνει” μια εποχή ριζικών αλλαγών, μέσα στην οποία για να μπορέσει η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία μεταφορών να διατηρήσει και να υπερασπιστεί τη θέση της έναντι των 
ανταγωνιστών της σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να επενδύσει και να δώσει βαρύτητα 
στην έρευνα και την καινοτομία.  
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Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν για τα διάφορα μέσα μεταφοράς, διαφαίνεται η διπλή 
πρόκληση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ενιαία ο τομέας των μεταφορών και είναι από τη 
μια πλευρά η διασφάλιση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής μεταφορικής 
βιομηχανίας, με ταυτόχρονη μείωση των κοινωνικών επιπτώσεων, (ιδιαίτερα των 
περιβαλλοντικών) που προκαλεί κάθε μεταφορικό μέσο. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για 
να συμβεί αυτό, είναι η ύπαρξη νομοθεσίας και κανονισμών που θα έχουν σχεδιαστεί σωστά 
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ώστε να ανταποκρίνονται και στις κοινωνικές προκλήσεις, 
αλλά και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής μεταφορικής βιομηχανίας 
στην παγκόσμια αγορά. 

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης και των πλεονεκτημάτων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 
μεταφορών προϋποθέτει την αναγνώριση των κινδύνων που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας 
των μεταφορών και οι οποίοι μπορεί να μεγεθυνθούν στο άμεσο μέλλον, αν δεν 
αντιμετωπιστούν εγκαίρως. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι (Condeço-Melhorado et al., 2013): 

 Περιβαλλοντικοί περιορισμοί: Η Ε.Ε. έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% κάτω από τα επίπεδα του 1990 έως το έτος-
στόχο 2050. Το 60% αυτής της μείωσης θα πρέπει να προέρχεται από τις μεταφορές 

 Ο ανταγωνισμός από ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές παγκοσμίως: Οι ευρωπαϊκές 
εταιρείες είναι πρωτοπόρες παγκοσμίως. Ωστόσο άλλες χώρες έχουν ξεκινήσει μια 
συντονισμένη προσπάθεια και έχουν φιλόδοξα σχέδια που στοχεύουν στην προώθηση 
συγκεκριμένων τμημάτων του μεταφορικού τομέα, με αποτέλεσμα η Ε.Ε. να χάσει 
την ανταγωνιστικότητά της και να αντιμετωπίζει την μετεγκατάσταση ορισμένων 
μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις μεταφορές σε άλλες ηπείρους και σε 
πιο ανταγωνιστικές αγορές. 

 Η εξάντληση των φυσικών πόρων: Ο τομέας των μεταφορών στην Ευρώπη εξαρτάται 
από το πετρέλαιο και τα προϊόντα του, για το 96% των ενεργειακών αναγκών. Με 
δεδομένο ότι τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται, οι μεταφορές θα πρέπει να 
απεξαρτητοποιηθούν από αυτό σε μεγάλο βαθμό, ώστε να αποφευχθεί η αύξηση της 
τιμής του από τη μια πλευρά και η κατακόρυφη πτώση των μετακινήσεων από την  
άλλη. 

 Ασφάλεια των επιβατών και των εμπορευμάτων: Οι διάφορες απειλές ασφάλειας σε 
κάθε μεταφερόμενο τύπο (επιβάτης ή προϊόν) έχουν σημαντικές οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη 
συστημάτων υψηλής ασφάλειας για το μέλλον, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων μεταφορών. 

 Συμφόρηση: Ορισμένα μεταφορικά έργα υποδομής αντιμετωπίζουν σημαντικές 
καθυστερήσεις και αυτό οδηγεί σε οικονομικές απώλειες για τις επιχειρήσεις και τους 
πολίτες. 

Η αντιμετώπιση των παραπάνω κινδύνων θα γίνει ο βασικός πυλώνας για τη στήριξη της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών χωρών. Συγκεκριμένα υπάρχει η ανάγκη 
στροφής του τομέα των μεταφορών από μια οικονομία βασιζόμενη στο κόστος ως 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προς μια οικονομία υψηλής προστιθέμενης αξίας 
συσχετιζόμενη με την καινοτομία στον σχεδιασμό, στην παραγωγή και στη λειτουργία 
πολύπλοκων συστημάτων και περιβαλλοντικά φιλικών υπηρεσιών. Η ανάλυση που 
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πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου FUTRE δείχνει ότι για να κινηθεί ο τομέας των 
μεταφορών προς την κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην αξιοποίηση των 
τεχνολογικών καινοτομιών, καθώς και στην ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των υπεύθυνων 
χάραξης πολιτικής, σε ζητήματα αξιολόγησης κανονισμών και νομοθεσίας. 

 

2.1 Καινοτομία στην ευρωπαϊκή βιομηχανία μεταφορών 

Ο επιχειρηματικός τομέας είναι ο κύριος επενδυτής στην έρευνα και στην καινοτομία (Ε&Κ) 
στην Ε.Ε. Συγκεκριμένα η κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημι-ρυμουλκούμενων 
μηχανοκίνητων οχημάτων απορροφά το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών στην ευρωπαϊκή 
βιομηχανία των μεταφορών, ακολουθούμενη από την κατασκευή αεροσκαφών, 
διαστημοπλοίων και συναφών οχημάτων. 

Από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., τέσσερα δαπανούν το μεγαλύτερο μερίδιο της Ε&Κ σε 
τομείς που σχετίζονται με τις μεταφορές. Αυτά τα κράτη είναι η Γερμανία, η Γαλλία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία. Συγκεκριμένα η Γερμανία δίνει προτεραιότητα σε ότι αφορά 
τις δαπάνες της για Ε&Κ στην κατασκευή κινητήρων για ρυμουλκούμενα και ημι-
ρυμουλκούμενα οχήματα, σιδηροδρομικών μηχανών και  τροχαίου υλικού. Η Γαλλία από την 
άλλη πλευρά είναι ο σημαντικότερος χρηματοδότης στην κατασκευή πλοίων, αεροσκαφών, 
διαστημοπλοίων και λοιπού εξοπλισμού που σχετίζεται με αυτά (Condeço-Melhorado et al., 
2013). 

Οι επενδύσεις των μεγαλύτερων και βασικότερων ευρωπαϊκών εταιρειών στην Ε&Κ είναι 
ιδιαίτερα υψηλές στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της βιομηχανίας πολιτικής 
αεροπορίας. Σε ότι αφορά τους βιομηχανικούς τομείς που επενδύουν το μεγαλύτερο μερίδιο 
των καθαρών κερδών τους στην Ε&Κ, αυτοί είναι η αεροπορική βιομηχανία ακολουθούμενη 
από τη βιομηχανία Έξυπνων Συστημάτων Μεταφορών (ITS).  

Σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας εντός της Ε.Ε., με βάση τα στοιχεία που έχει 
συλλέξει και έχει επεξεργαστεί το Ινστιτούτο Fraunhofer-ISI (Institute for Systems and 
Innovation Research), κυριαρχούν η Γερμανία και η Γαλλία που παρουσιάζουν και τα 
υψηλότερα ποσοστά αιτήσεων σχετικών με τις μεταφορές. Η Γερμανία έχει το μεγαλύτερο 
μερίδιο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στους τομείς των σιδηροδρομικών μεταφορών, υβριδικών 
και ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και της πλοήγησης. Από την άλλη πλευρά η Γαλλία έχει 
περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στον τομέα των νέων αεροπορικών τεχνολογιών. Σε 
ότι αφορά τα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε., σημαντικό μερίδιο στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 
σχέση με τα βιο-καύσιμα διαθέτει η Ολλανδία, στην πλοήγηση η Ιταλία, η Σουηδία και η 
Φιλανδία και στην αεροπορική βιομηχανία η Μεγάλη Βρετανία. 

 

2.2 Ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου των μεταφορών 

Εντός της Ε.Ε. η αυτοκινητοβιομηχανία μαζί με την αεροπορική βιομηχανία χαρακτηρίζονται 
ως οι τομείς με την υψηλότερη προστιθέμενη αξία, οι οποίοι προσφέρουν υψηλής ποιότητας 
θέσεις εργασίας, κάτι που αντικατοπτρίζεται από τις μεγάλες μέσες δαπάνες προσωπικού, την 
εμφανή παραγωγικότητα της εργασίας, καθώς και τις υψηλές δαπάνες των συγκεκριμένων 
τομέων στην Ε&Κ.  Με βάση τα μερίδια της παγκόσμιας αγοράς, οι δυο ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες μεταφορών βρίσκονται σε πολύ καλή θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς 
ηγούνται των διεθνών εξαγωγών.   
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Πραγματοποιώντας μια αξιολόγηση της θέσης κάθε ευρωπαϊκής χώρας στον κλάδο των 
μεταφορών, μπορεί να διαπιστωθεί ότι στην παγκόσμια αγορά η Γερμανία κυριαρχεί στον 
τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ενώ η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σε πολύ 
καλή θέση στην κατασκευή εξοπλισμού αεροδιαστημικής. Στην κατασκευή πλοίων εξέχουσα 
θέση έχει το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία, ενώ στην κατασκευή 
των σιδηροδρομικών και τροχιοδρομικών μηχανών έλξης, καθώς και τροχαίου υλικού 
κυριαρχεί η Γερμανία μαζί με τη Γαλλία και την Ισπανία. Σε σχέση με τους  παρόχους 
μεταφορικών υπηρεσιών, η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζουν την 
υψηλότερη κερδοφορία. 

Γενικότερα η Ε.Ε. είναι ο παγκόσμιος ηγέτης σε πολλούς από τους τομείς των μεταφορών και 
συγκεκριμένα στην κατασκευή μηχανοκίνητων ρυμουλκούμενων και ημι-ρυμουλκούμενων 
οχημάτων και στην κατασκευή τροχαίου υλικού και σιδηροδρομικών αμαξών. Παρόλα αυτά, 
υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ της Ε.Ε. και των Η.Π.Α. στη βιομηχανία κατασκευής 
αεροπορικών και διαστημικών σκαφών και των αντίστοιχων εξοπλισμών, με τις Η.Π.Α. να 
παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις σε ορισμένους δείκτες (όπως π.χ. προστιθέμενη αξία). 
Ταυτόχρονα η Ε.Ε. έχασε την ηγετική της θέση στην κατασκευή πλοίων (μερίδιο εξαγωγών) 
από την Κίνα. 

Σχετικά με τις δαπάνες στην Ε&Κ, η Ε.Ε. προηγείται στους περισσότερους τομείς των 
μεταφορών σε σχέση με άλλες περιοχές, εκτός από την κατασκευή αεροσκαφών, 
διαστημικών σκαφών και συναφών με αυτά εξοπλισμών, που κυριαρχείται από τις Η.Π.Α. Η 
Ε.Ε. πρωτοστατεί επίσης στο μερίδιο των αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις 
τεχνολογίες που σχετίζονται με την κινητικότητα. Ωστόσο, εξετάζοντας διεξοδικά 
συγκεκριμένες τεχνολογίες, βρέθηκε ότι η Ιαπωνία και η Κορέα είναι οι ηγετικές χώρες σε 
παγκόσμιο επίπεδο στις πιο δυναμικές τεχνολογίες, δηλαδή στην ηλεκτροκίνηση, στην 
μπαταρία, και στις κυψέλες καυσίμου, ενώ οι Η.Π.Α. κατατάσσονται ιδιαίτερα ψηλά σε 
τεχνολογίες που σχετίζονται με τις αερομεταφορές. Τα μερίδια της παγκόσμιας αγοράς σε 
κάθε τομέα της βιομηχανίας των μεταφορών φαίνονται στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 1) 
και υπολογίζονται ως το άθροισμα των εξαγωγών για κάθε τομέα σε κάθε χώρα. Για την Ε.Ε., 
τα μερίδια αγοράς αναφέρονται στο άθροισμα των εξαγωγών όλων των κρατών μελών. 
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Σχήμα 1: Μερίδια παγκόσμιας αγοράς στους τομείς της βιομηχανίας των μεταφορών (Condeço-

Melhorado et al., 2013) 

 

3. Μελλοντική ζήτηση για μεταφορές 

Η αναγνώριση των τάσεων, των προκλήσεων και των πιθανών επιλογών πολιτικής σε 
μακροχρόνιο επίπεδο για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία μεταφορών είναι μια αρκετά σύνθετη 
διαδικασία, αλλά και πολύ σημαντική, καθώς θα καθορίσει την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα οι βασικοί παράγοντες που θα καθορίσουν την εξέλιξη 
στη ζήτηση μεταφορικών υπηρεσιών τα επόμενα χρόνια είναι οι μελλοντικές τάσεις – 
προτιμήσεις που θα υπάρξουν, καθώς και οι άμεσες προκλήσεις που θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν. Το σχήμα που ακολουθεί αποτυπώνει τη μεθοδολογική προσέγγιση, με 
βάση την οποία πραγματοποιείται η πρόβλεψη των προκλήσεων του μέλλοντος που θα 
αντιμετωπίσει η Ε.Ε. για τις μεταφορές, καθώς και η οριοθέτηση σε γενικές γραμμές των 
πολιτικών επιλογών στην ευρωπαϊκή πολιτική. 
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Σχήμα 2: Αναγνώριση μακροπρόθεσμων προκλήσεων και πολιτικών επιλογών στο μέλλον για τον τομέα 
των μεταφορών στην Ε.Ε. (Reichenbach and Schippl, 2013) 

 

3.1 Καταγραφή τάσεων και παραμέτρων που επηρεάζουν τη ζήτηση 

Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας στην εξέλιξη των μεταφορών στο 
μέλλον που συνδέεται με τη μακροπρόθεσμη πρόβλεψη, είναι χρήσιμο να εξεταστούν 
εναλλακτικά σενάρια εξέλιξης του παγκόσμιου χάρτη. Η μέθοδος των εναλλακτικών 
σεναρίων εξέλιξης επικεντρώνεται κυρίως στις εξειδικευμένες ανάγκες που θα καλύπτουν τα 
μεταφορικά συστήματα, καθώς και στη σημασία τους. 

Ο προσδιορισμός της μελλοντικής ζήτησης είναι μια διαδικασία που έχει ως απαραίτητη 
προϋπόθεση τον καθορισμό και την αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση. 
Η εύρεση των παραγόντων αυτών πραγματοποιήθηκε μέσω: α) βιβλιογραφικής ανασκόπησης 
σχετικών μελετών γύρω από το μέλλον των μεταφορών, β) με τη βοήθεια της διαβούλευσης 
και συζήτησης με ειδικούς, καθώς και γ) μέσω του ελέγχου της λογικής και της 
ρεαλιστικότητας των παραγόντων που διατυπώθηκαν.   

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση περιελάμβανε μελέτες που ολοκληρώθηκαν την τελευταία 
πενταετία και είτε σχετίζονται με τις εξελίξεις στις μεταφορές, είτε με τις εξελίξεις σε άλλους 
τομείς παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως η ενέργεια, η οικονομία, το περιβάλλον, ο τρόπος 
ζωής, η γεωπολιτική και οι επικοινωνίες. Αναλυτικότερα οι βασικές μελέτες που 
αξιοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες:    

 Z Punkt: “Megatrends Update”, με εστίαση στις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο 
(Punkt, 2013) 
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 National Intelligence Council: “Global Trends 2030”, με εστίαση στις γεωπολιτικές 
εξελίξεις (National Intelligence Council USA, 2012)  

 OECD: “Looking to 2060: Long-term global growth prospects”, με εστίαση στην 
οικονομία (Johansson et al., 2012)  

 CSIRO: “Our future world - Global megatrends that will change the way we live”, με 
εστίαση στις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο (Hajkowicz et al., 2012)  

 Shell: “New lens scenarios”, με εστίαση στις εξελίξεις στην ενέργεια (Shell, 2013) 
 European Environmental Agency: “The European Environment – Assessment of 

Global Megatrends”, με εστίαση στις εξελίξεις στο περιβάλλον (ΕΕΑ, 2011) 
 SPREAD: “Sustainable Lifestyles 2050”, με εστίαση στις εξελίξεις στον τρόπο ζωής 

(Leppänen et al., 2012)  
 Alcatel-Lucent: “Megatrends - A Wave of Change Impacting the Future”, με εστίαση 

στις εξελίξεις στις επικοινωνίες (Alcatel-Lucent, 2013) 

Μαζί με τις προαναφερόμενες μελέτες, αξιοποιήθηκαν και δεδομένα μέσα από παραδοτέα 
έργων που χρηματοδότησε η Ε.Ε. και σχετίζονται με ζητήματα γενικού δημοσίου 
ενδιαφέροντος και με θέματα παγκόσμιας βιωσιμότητας. Τα έργα αυτά που αξιοποιήθηκαν 
είναι τα ακόλουθα: 

 TRANSvisions – “How will Europe look like in 2050?” (Petersen et al., 2009) 
 ERTRAC Road Transport Scenario 2030+ – “Road to Implementation” (ERTRAC, 

2009) 
 FREIGHTVISION – “Freight Transport Foresight 2050” (FREIGHTVISION, 2009) 
 European Commission – “A sustainable future for transport - Towards an integrated, 

technology-led and user-friendly system” (European Commission, 2009) 
 World Energy Council’s “ Global Transport Scenarios 2050” (World Energy Council, 

2011) 
 TOSCA – “Technology Opportunities and Strategies towards Climate friendly 

transport” (TOSCA, 2011) 
 OPTIMISM – “Optimising passenger transport systems”  (OPTIMISM, 2012) 
 FORD –  “The future of sustainable transport in Europe”  (FORD, 2012) 
 Go-Ahead Group and Passenger Focus – “The Future of Transport” (Go-Ahead, 

Passenger Focus, 2012) 
 Deutsche Post – “Delivering Tomorrow - Logistics 2050, A Scenario Study” 

(Deutsche Post, 2012) 

Η παραπάνω εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση βοήθησε στον καθορισμό των κύριων 
τάσεων που υπάρχουν στις μεταφορές και στην αναγνώριση των μαζικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την εξέλιξη της μεταφορικής ζήτησης. Αυτές οι κύριες τάσεις είναι σταθερές και 
καθοδηγούνται από παγκόσμιες δυνάμεις που επηρεάζουν διάφορα τμήματα της κοινωνίας. Η 
αναγνώριση των συγκεκριμένων τάσεων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς η μετέπειτα 
αξιολόγηση των μελλοντικών σεναρίων θα βασιστεί στο κατά πόσο επηρέασαν διάφορες 
πτυχές των μεταφορικών αναγκών. Οι κυριότερες μαζικές τάσεις που σχετίζονται με τον 
τομέα των μεταφορών είναι (Bernardino et al., 2013): 
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Οι βασικοί παράγοντες/παράμετροι που επηρεάζουν την εξέλιξη της ζήτησης στις μεταφορές, 
μπορούν να ταξινομηθούν σε κατηγορίες, που είναι οι εξής: κοινωνικοί, τεχνολογικοί, 
οικονομικοί, περιβαλλοντικοί και πολιτικοί. Αναλυτικά φαίνονται στον Πίνακα 1 που 
ακολουθεί: 

 
 

Πίνακας 1: Βασικοί παράγοντες στην εξέλιξη της μεταφορικής ζήτησης (Bernardino et al., 2013) 

 

Κοινωνικοί 

Δημογραφική ανάλυση: 

Αύξηση πληθυσμού 

Γήρανση 

Παγκόσμια μετανάστευση 

Ευελιξία τόπου διαμονής 

Εκπαίδευση και κοινωνικό κεφάλαιο: 

Επίπεδο εκπαίδευσης 

Ισότητα πολιτιστικού κεφαλαίου 

Προτιμήσεις και ευαισθητοποίηση: 

Καταναλωτισμός 

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 

Ατομική ιδιοκτησία ή κοινοκτημοσύνη 

Κοινωνική σημασία των επιλογών μετακίνησης  

Αξία εργασίας κατά τη μετακίνηση 

Ορθολογισμός των επιλογών 

Αξία ασφάλειας 

Αξία υγείας 

Αξία ελεύθερου χρόνου και αναψυχής 

Περισσότερο εικονικές, παρά φυσικές σχέσεις ή επικοινωνία

Τεχνολογικοί 

Δυνατότητα αντιμετώπισης ενεργειακών, περιβαλλοντικών και ηλικιακών προκλήσεων μέσω 
των τεχνολογικών επιτευγμάτων 

Οικονομικοί 

9. Αργή Μετακίνηση, προτεραιότητα 
στη φυσική και πνευματική υγεία 
10. Ενδυνάμωση των Γυναικών 
11. Συνειδητοποίηση / συνείδηση 
12. Κατανάλωση - χρήση, όχι 
ιδιοκτησία 
13. Νέοι για πάντα 
14. Αναζήτηση εμπειριών 
15. Κάντο μόνος σου 

1. Παγκοσμιοποίηση                              
2. Αστικοποίηση 
3. Αύξηση μέσου όρου ηλικίας 
4. Κοινωνία της γνώσης 
5. Ατομικισμός 
6. Μετανάστευση 
7. Συνδεσιμότητα 
8. Άμεσες ανάγκες: εδώ και τώρα 
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Οικονομική ανάπτυξη: 

Επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης 

Οικονομική σταθερότητα 

Όγκος διεθνούς εμπορίου 

Οικονομική ισότητα 

Πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης 

Διάχυση γνώσης που πηγάζει από την εργασία  

Αγορά καινοτόμων υποδειγμάτων 

Παραγωγική κλίμακα: μαζική ή εξατομικευμένη 

Αμειβόμενη εργασία σε συνάρτηση με τη μείωση του χρόνου 

Ενέργεια: 

Ανεπάρκεια ορυκτών καυσίμων  

Αστική ανάπτυξη: 

Αστικοποίηση 

Αστική πυκνότητα 

Συμφόρηση

Περιβαλλοντικοί 

Κλιματική αλλαγή 

Βιοποικιλότητα και άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα 

Ρύπανση σε τοπικό επίπεδο (ατμοσφαιρική, θόρυβος) 

Πολιτικοί 

Διεθνείς συνεργασίες σε θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος 

Κρατική εξουσία 

Δύναμη στους πολίτες και στις πολιτικές οργανώσεις 

Διεθνείς συγκρούσεις 

Θέματα ασφάλειας 

Απελευθέρωση της αγοράς  

Ανάπτυξη υποδομών 

 
 
Το αμέσως επόμενο στάδιο αποτελείται από την εξέταση της συσχέτισης μεταξύ όλων των 
προαναφερθέντων παραμέτρων, καθώς και της εν γένει συστημικής τους συμπεριφοράς. 
Μετά από ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου έγινε φανερό ότι πράγματι 
υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των βασικών παραγόντων. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αναφέρθηκε ότι οι καταναλωτικές προτιμήσεις των ανθρώπων επηρεάζονται και ενισχύονται 
από τις εξωτερικές συνθήκες, δηλαδή ο καταναλωτισμός ως φαινόμενο και χαρακτηριστικό 
είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί, όταν υπάρχει αφθονία προϊόντων, ενώ από την άλλη πλευρά 
η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση ενισχύεται, όταν εκδηλώνονται και οξύνονται τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα. 
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3.2 Σενάρια για τη ζήτηση 

Η ανάλυση που προηγήθηκε με την καταγραφή των μαζικών τάσεων και των βασικών 
παραμέτρων, αποτέλεσε τη βάση για το χτίσιμο των τριών (3) μελλοντικών σεναρίων 
εξέλιξης της μεταφορικής ζήτησης για το έτος 2050. Στα πλαίσια του έργου FUTRE 
διοργανώθηκε συνάντηση εργασίας στην πόλη Arrábida της Πορτογαλίας με τίτλο: «Οι 
ανάγκες των μεταφορών το 2050», στην οποία συμμετείχαν δώδεκα (12) ειδικοί στις 
μεταφορές με διαφορετικά γνωστικά υπόβαθρα, οι οποίοι μέσα από στοχευμένο διάλογο με 
τους εταίρους του έργου, δόμησαν τα εναλλακτικά σενάρια, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 
προαναφερόμενα στοιχεία.  

Μετά από συζήτηση και αξιολόγηση των μαζικών τάσεων και των παραμέτρων επιρροής της 
μελλοντικής ζήτησης, που ήταν αποτέλεσμα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, ακολούθησε 
το «χτίσιμο» τριών (3) κεντρικών σεναρίων, με γνώμονα κάποια βασικά χαρακτηριστικά που 
αποτελούν τους πυρήνες διαμόρφωσης τους. Τα γνωρίσματα αυτά προέρχονται από το 
σύνολο των παραμέτρων που επηρεάζουν τη μεταφορική ζήτηση και είναι αναλυτικά τα εξής: 
η κλιματική αλλαγή, η ανεπάρκεια ορυκτών καυσίμων, οι οικονομικές επιδόσεις, η 
συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο και οι κοινωνικές προτιμήσεις. Με βασικό κριτήριο 
αξιολόγησης την εξέλιξη αυτών των παραμέτρων στο μέλλον, διαμορφώθηκαν τα ακόλουθα 
τρία (3) βασικά σενάρια: 

Απεριόριστη κατανάλωση: Σε αυτό το σενάριο η πρόοδος της τεχνολογίας είναι τέτοια, 
ώστε να μπορεί να επιλύσει σημαντικά περιβαλλοντικά και ενεργειακά προβλήματα. Υπάρχει 
μεγάλη αύξηση του καταναλωτισμού και των ταξιδιών/μετακινήσεων των ανθρώπων από 
περιοχή σε περιοχή. Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συγκεκριμένου σεναρίου είναι: 
α) η χρήση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών με στόχο την «πράσινη» ανάπτυξη, β) η 
ελαχιστοποίηση της φτώχειας σε ολόκληρο τον πλανήτη, γ) γρήγορος ρυθμός ζωής και 
δύσκολος συνδυασμός επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, δ) αναζήτηση νέων εμπειριών 
στη ζωή των ατόμων, ε) καθοριστικές παράμετροι για την επιλογή μεταφορικού μέσου στα 
ταξίδια είναι η ταχύτητα, η άνεση και η γρήγορη σύνδεση με το διαδίκτυο, καθώς σε πολλές 
περιπτώσεις συνδυάζεται η μετακίνηση με την εργασία, στ) η εκτύπωση 3D εξελίσσεται σε 
επικρατούσα τάση στη μαζική παραγωγή προϊόντων. 
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Σχήμα 3: Απεικόνιση βασικών γνωρισμάτων σεναρίου απεριόριστης κατανάλωσης (Bernardino, 2014) 

 

Σενάριο παθητικότητας: Σε αυτό το σενάριο περιγράφεται ένας κόσμος, όπου οι κοινωνίες 
δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα τους ενεργειακά και περιβαλλοντικά προβλήματα 
που τις μαστίζουν. Παρατηρείται έντονη οικονομική και πολιτική παρακμή στις κοινωνίες, 
που σε συνδυασμό με την εκτενή κλιματική και περιβαλλοντική κρίση οδηγεί στην 
αβεβαιότητα και στην αστάθεια ολόκληρου του πλανήτη. Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
του συγκεκριμένου σεναρίου είναι: α) η εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων και 
μεγάλων περιβαλλοντικών καταστροφών, β) η εξάντληση ορυκτών καυσίμων και φυσικών 
πόρων και η ραγδαία αύξηση στην τιμή των προϊόντων, γ) η μείωση της βιοποικιλότητας, δ) 
η μαζική μετανάστευση, ε) η μεγιστοποίηση των ανισοτήτων, στ) η μείωση των επενδύσεων, 
η) η ύπαρξη αποκλειστικά και μόνο βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού και θ) η ανάγκη για 
ευελιξία και άμεση προσαρμοστικότητα στις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές 
αλλαγές. 

 

 
 
 
 
 

Απεριόριστη 
κατανάλωση 
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Σχήμα 4: Απεικόνιση βασικών γνωρισμάτων σεναρίου παθητικότητας (Bernardino, 2014) 

 

Σενάριο υπεύθυνης ανάπτυξης: Ο κίνδυνος της περιβαλλοντικής και οικονομικής 
κατάρρευσης, οδηγεί σε συνεργασία ανθρώπων και χωρών, με σκοπό την υπεύθυνη 
διαχείριση των αποθεμάτων φυσικών πόρων – αγαθών, καθώς και την από κοινού επίλυση 
των προβλημάτων. Η προαναφερόμενη κατάσταση αποτελεί τον βασικό θεματικό άξονα του 
σεναρίου, στο οποίο η καινοτομία δεν εξελίσσεται με υψηλούς ρυθμούς και αυτά που κυρίως 
επιζητούνται είναι η βιωσιμότητα και η ασφάλεια. Υπάρχει σημαντική μείωση του 
καταναλωτισμού και των ταξιδιών/μετακινήσεων των ανθρώπων από περιοχή σε περιοχή. 
Υπάρχει εμφανής μείωση στον καταναλωτισμό και στις μετακινήσεις/ταξίδια των ανθρώπων, 
μέσω της εφαρμογής συντονισμένων πολιτικών σε διεθνές επίπεδο (Krail et al., 2014). Κύρια 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συγκεκριμένου σεναρίου είναι: α) η βιωσιμότητα, β) η 
αλληλεγγύη, γ) η αποτελεσματικότητα/αποδοτικότητα, δ) η υιοθέτηση ενός νέου τρόπου 

 
 
Παθητικότητα 

περιβαλλοντικές 
καταστροφές 

ανεπάρκεια ανισότητα
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ζωής με χαμηλή κατανάλωση, ε) οι λιγότερες ώρες εργασίας προς όφελος του ελεύθερου 
χρόνου, στ) η περιορισμένη χρήση των διαθέσιμων πόρων, η) η εσωτερίκευση του 
εξωτερικού κόστους και θ) οι υπεύθυνες και συνειδητές επιλογές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5: Απεικόνιση βασικών γνωρισμάτων σεναρίου υπεύθυνης ανάπτυξης (Bernardino, 2014) 

 

4. Οι προκλήσεις στον τομέα των μεταφορών 

Ο προσδιορισμός των πιθανών προκλήσεων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο τομέας των 
μεταφορών στο άμεσο μέλλον είναι το αποτέλεσμα μιας μεθοδολογικής προσέγγισης που 
βασίζεται σε ορισμένες κεντρικές ιδέες, οι οποίες αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο 
τόσο στην εξέλιξη του ίδιου του τομέα, όσο και στα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των 
σεναρίων. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι το ποιες είναι αυτές οι κεντρικές ιδέες/έννοιες 
και πως αυτές προσδιορίζονται. Πρώτα από όλα θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι οι 
συγκεκριμένες έννοιες είναι αποτέλεσμα της εκτενούς βιβλιογραφικής ανασκόπησης, που 
αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα. Οι έννοιες αυτές ταξινομήθηκαν σε δυο (2)  μεγάλες 
κατηγορίες, που αφορούν από τη μια μεριά τους επιβάτες και από την άλλη τα εμπορεύματα.  

Υπεύθυνη 
ανάπτυξη 

αποδοτικότητα η κατανάλωση 
κοστίζει! 

- εργασία
+ ελεύθερος χρόνος 
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Έννοιες που σχετίζονται με τις επιβατικές μεταφορές είναι: η παγκοσμιοποίηση, η αύξηση 
της επιβατικής κίνησης, η αστικοποίηση, η αλλαγή των παραγόντων που επηρεάζουν την 
επιλογή μεταφορικού μέσου, το “άνοιγμα” στην καινοτομία. Από την άλλη πλευρά, οι έννοιες 
που αφορούν τις εμπορευματικές μεταφορές είναι: ο όγκος των εμπορευμάτων σε σχέση με 
την παγκόσμια οικονομία,  το “άνοιγμα” στις παγκόσμιες διεθνείς εμπορευματικές αγορές,  η 
καταναλωτική συμπεριφορά σε σχέση με τις ηθικές αξίες, η μεταστροφή από την ιδιοκτησία 
στην κοινοκτημοσύνη, η είσοδος καινοτόμων τεχνολογιών στις εφοδιαστικές αλυσίδες και η 
χρήση νέων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και  περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 
Οι βασικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο τομέας των μεταφορών, περιγράφονται 
παρακάτω στον Πίνακα 2. 

 
Πίνακας 2: Συνολικές προκλήσεις για τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές (Papanikolaou et 

al., 2014) 

 

Επιβάτες	 Σενάρια
Απεριόριστη	
κατανάλωση	

Παθητικότητα	 Υπεύθυνη	ανάπτυξη

Έννοιες	 Βασικές	προκλήσεις
Παγκοσμιοποίηση	 Δημιουργία	

κατάλληλων	
υποδομών	είναι	
αναγκαία,	ιδιαίτερα	
για	την		αεροπορία		

Σημαντική	μείωση	των	αεροπορικών	
μεταφορών	και	αύξηση	μετακινήσεων	
σε	μικρότερες	αποστάσεις,	που	
δημιουργεί	ανάγκες	για	άλλου	τύπου	
υποδομές	

Αύξηση	ζήτησης για	
βιώσιμα	προϊόντα,	που	
θα	ανταποκρίνονται	στις	
ανάγκες	της	κοινωνίας	

Αύξηση	στις	
επιβατικές	
μεταφορές	

Η	υφιστάμενη	
χωρητικότητα	των	
υποδομών	θα	
περιορίσει	σημαντικά	
την	αύξηση	
επιβατικών	
μεταφορών.	Επίσης	
υπάρχει	τεράστια	
ζήτηση	για	οχήματα	με	
μηδενικές	εκπομπές	
ρύπων	

Ανάγκη	για	μεγιστοποίηση	της	
ενεργειακής	απόδοσης	των	μέσων	
μεταφοράς.	Υψηλή	ζήτηση	για	έξυπνα,	
φθηνά	και	μικρά	αυτοκίνητα	

Ο	κόσμος	προσδοκά	
πολιτικές	ενίσχυσης	
καινοτόμων	
διαδικασιών,	που	θα	
αφορούν	δημιουργία	
αναγκαίων	πόρων.		
Για	μικρές	πόλεις	
συνίστανται	για	τις	
μετακινήσεις	ενεργειακά	
αποδοτικά	λεωφορεία	

Αστικοποίηση	
	
	
	

Η	κυκλοφοριακή	
συμφόρηση	είναι	ένα	
μεγάλο	πρόβλημα.	Οι	
ταξιδιωτικές	
προτιμήσεις	ανάμεσα	
σε	κατοίκους	της	
πόλης	και	της	
υπαίθρου	διαφέρουν	
σοβαρά	

Η	χρηματοδότηση	των	υποδομών	
είναι	μια	σημαντική	πρόκληση.	
Απαιτούνται	συνέργειες	δημοσίου	και	
ιδιωτικού	τομέα	
	

Πολλές	μικρότερες	
πόλεις	απαιτούν	
αποδοτικές	λύσεις	για	
τις	αστικές	συγκοινωνίες	
σε	ότι	αφορά	το	κόστος	
και	την	ενεργειακή	τους	
κατανάλωση.	
Επεκτείνονται	οι	
σιδηροδρομικές	
συνδέσεις	μεταξύ	των	
πόλεων	

Αλλαγή	
παραγόντων		που	
επηρεάζουν	την	
επιλογή	
μεταφορικού	
μέσου	

Δύσκολο	να	
ανταποκριθεί	στην	
υφιστάμενη	ζήτηση	

Δεν	υπάρχει	μεγάλη	ζήτηση	για	
ακριβά	προϊόντα	και	υπηρεσίες	
υψηλής	ποιότητας	μεταφορών	

Ανακατανομή	της	
δημόσιας	
χρηματοδότησης;		
πολύ	περισσότεροι	
μετακινούνται	προς		
μικρές‐μεσαίες	πόλεις	

‘Άνοιγμα	 στην	
καινοτομία	
	
	
	

Υψηλή	ζήτηση	για	
ηλεκτρικά	δίκυκλα	και	
αυτοκίνητα	

Πρόκληση	η	εξεύρεση	νέων	
κεφαλαίων	και	πολλές	δυσκολίες	στο	
να	μεταφερθούν	στην	αγορά	

Οι	καινοτομίες	
προσφέρουν	νέες,	
αποτελεσματικότερες	
και	ασφαλέστερες	
δυνατότητες	
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κινητικότητας	στο	κοινό

Εμπορεύματα	 Απεριόριστη	
κατανάλωση	

Παθητικότητα	 Υπεύθυνη	ανάπτυξη

Έννοιες	 Βασικές	προκλήσεις
Ο		όγκος	των	
εμπορευμάτων	σε	
σχέση	με	την	
παγκόσμια	
οικονομία	

Εξάντληση	των	
φυσικών	πόρων.	
Αύξηση	της	ζήτησης	
για	νέες	τεχνολογίες	
διαχείρισης	της	
αποθήκευσης.		
Δημιουργία	
κατάλληλων	
εφοδιαστικών	
αλυσίδων	για	την	
εξυπηρέτηση	των	
προϊόντων	της	
τρισδιάστατης	
εκτύπωσης	

Το	να	ξεπεραστούν	οι	συνθήκες	
γήρανσης	των	μεταφορικών	
υποδομών	με	περιορισμένους	
διαθέσιμους	πόρους		και	με	έλλειψη	
επενδυτικού	ενδιαφέροντος	

Επίτευξη	πιο	φιλικών	
περιβαλλοντικά	μέσων	
μεταφοράς	

Το	“άνοιγμα”	στις	
παγκόσμιες	
διεθνείς	
εμπορευματικές	
αγορές	

Ανάπτυξη	γρήγορων	
και	αξιόπιστων	
μεταφορικών	
υπηρεσιών.	
Προστασία	των	
φυσικών	πόρων	των	
μικρών	
αναπτυσσόμενων	
οικονομιών	από	τους	
ισχυρούς	παίχτες	των	
παγκόσμιων	αγορών	

Δυσκολία	στη	διέλευση	συνόρων	των	
εμπορευματικών	υπηρεσιών		

Ανάπτυξη	γρήγορων,	
αξιόπιστων,	ασφαλών	
και	φιλικών	
περιβαλλοντικά	
υπηρεσιών	

Η		καταναλωτική	
συμπεριφορά	σε	
σχέση	με	ηθικές	
αξίες	

Η	ζήτηση	των	
πελατών	για	έγκαιρη	
παράδοση	θα	
οδηγήσει	στη	
διαμόρφωση	
ευέλικτων	
συστημάτων	
εφοδιαστικής	
αλυσίδας	

Αντιμετώπιση	της	ζήτησης	λόγω	της	
αυξημένης	μετανάστευσης	σε	ένα	
περιβάλλον	με	περιορισμένους	πόρους	
και	υποδομές	
	
	
	

Δύσκολη	η	επιβίωση	των	
μικρών	επιχειρήσεων	
λόγω	των	συνεχώς	
αυξανόμενων	
αρμοδιοτήτων,	που	
πηγάζουν	από	την	
ολοκλήρωση	ενός	
πλήρους	κύκλου	ζωής	
ενός	προϊόντος	
	
	
	

Η	μεταστροφή	
από	την	
«ιδιοκτησία»	στην	
«κοινοκτημοσύνη»	

Η	αύξηση	του	
νομαδισμού	θα	
προκαλέσει	αυξημένη	
ζήτηση	κατοικιών	και	
εμπορευμάτων	που	
σχετίζονται	με	υλικά		
κατασκευής	και	
εξοπλισμό	κατοικιών	
	
	

Αύξηση	του	κόστους	των	υποδομών,	
το	οποίο	θα	απορροφηθεί	από	τους	
παραγωγούς/μεταφορείς/ενεργειακές	
εταιρείες,	που	χρησιμοποιούν	το	
μεταφορικό	δίκτυο	
	

Η	αύξηση	της	ζήτησης
για	βέλτιστες	τεχνικές	
σχεδιασμού,	με	στόχο	να	
βοηθηθούν		οι	εταιρείες	
εμπορευματικών	
μεταφορών	για	την	
αποτελεσματική		
εξυπηρέτηση	
πολλαπλών	πελατών	
που	απαιτούν		την	
παραλαβή	των	
προϊόντων	στην	ώρα	
τους		

Η	είσοδος	
καινοτόμων	
τεχνολογιών	στις	
εφοδιαστικές	
αλυσίδες	

Μαζική	παραγωγή	
νέων	προηγμένων	
τεχνολογικά	υλικών	

Η	αύξηση	των	επενδύσεων σε	
τεχνολογίες	από	λίγα	άτομα	θα	
οδηγήσει	στη	διαμόρφωση	μιας	
κοινωνίας	δυο	ταχυτήτων:	της	
προηγμένης	τεχνολογικά	και	της	
υποβαθμισμένης	

Αύξηση	των	επενδύσεων	
σε	πράσινες	και	
αντίστροφες	
εφοδιαστικές	αλυσίδες	

Η	χρήση	νέων	 Ανάγκη	επίτευξης	του	 Επίτευξη	βιώσιμων	τεχνολογιών	με	 Στροφή	προς	τις	
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τεχνολογιών	
εξοικονόμησης	
ενέργειας	και		
περιβαλλοντικής	
ευαισθητοποίησης	
	

διπλού	στόχου	της	
ανάπτυξης	
εμπορευματικών	
μεταφορών	που	θα	
είναι	αποδοτικές	
οικονομικά	και	
ταυτόχρονα	φιλικές	
προς	το	περιβάλλον	

στόχο	την	 εκ	νέου	χρήση	και	
ανακύκλωση	των	περισσότερων	από	
τα	υπάρχοντα	υλικά	

πράσινες	πηγές	
ενέργειας	

 
 

5. Συμπεράσματα – Πολιτικές αντιμετώπισης των προκλήσεων από την 
Ευρώπη 

Οι προκλήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελούν μια ματιά στο μέλλον και στο τι 
πιθανώς να κληθεί να αντιμετωπίσει η Ε.Ε. σε κάθε ένα από τα τρία σενάρια που 
αναπτύχθηκαν. Η αντιμετώπιση αυτή θα καθορίσει και την ευρωπαϊκή πολιτική που θα 
ακολουθηθεί στο μέλλον, στους τομείς τόσο των επιβατικών, όσο και των εμπορευματικών 
μεταφορών. 

Το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει από όλα τα προαναφερθέντα είναι μια στροφή προς τις 
πολυτροπικές μεταφορές, με την ενίσχυση του ρόλου και της σημασίας των αεροπορικών 
μεταφορών από τη μια πλευρά και από την άλλη την ανάπτυξη μέσων μεταφοράς που 
μεταφέρουν μικτό φορτίο, δηλαδή τόσο επιβάτες, όσο και εμπορεύματα. Αυτή όμως η νέα 
μικτή μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων αποτελεί μια σημαντική πρόκληση σε ότι 
αφορά στη διαδικασία των τελωνειακών ελέγχων. Επομένως δημιουργείται η αναγκαιότητα 
διαμόρφωσης ενός κατάλληλου νομικού πλαισίου σε πρώτο στάδιο και εν συνεχεία 
διαμόρφωσης των αναγκαίων μηχανισμών, που θα επιτρέπουν τη διέλευση των 
εμπορευμάτων από το εκάστοτε τελωνείο χωρίς μεγάλους χρόνους αναμονής για τους 
επιβάτες. 

Σε ότι αφορά το περιβάλλον θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στις ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις και στους κατασκευαστές, ώστε να διαμορφώσουν μια ενιαία περιβαλλοντική 
πολιτική με βασικούς άξονες την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των 
διαθέσιμων αποθεμάτων ενέργειας και φυσικών πόρων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου 
θα πρέπει να δημιουργηθεί και να υποστηριχθεί μια μεγάλη περιβαλλοντική εκστρατεία σε 
ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο που θα εστιάζει στη μείωση της χρήσης των πρώτων υλών 
και στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση τους, τόσο στο κατασκευαστικό, όσο και στο 
καταναλωτικό επίπεδο. 

Την ίδια στιγμή αναγκαία κρίνεται η ύπαρξη μιας στοχευμένης προσπάθειας διαμόρφωσης 
μιας κοινής ευρωπαϊκής πλατφόρμας, που θα εστιάζει στην ανταλλαγή τεχνολογίας και 
καινοτομίας εντός της Ε.Ε., μεταξύ των κρατών-μελών και των εταιρειών, με βασικό σκοπό 
την αξιοποίηση των γεωγραφικών, τεχνολογικών και περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων, 
ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. σε παγκόσμιο επίπεδο. Η υλοποίηση της 
προσπάθειας αυτής προϋποθέτει όμως  τη δημιουργία συμφώνων συνεργασίας μεταξύ 
ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και βιομηχανιών, προκειμένου να δημιουργηθούν νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα που θα ανταγωνιστούν τους πολυεθνικούς κολοσσούς.  Συνεπώς η 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη διαμόρφωση ισχυρών και μη-ανταγωνιστικών σχέσεων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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Άλλη σημαντική παράμετρος που θα πρέπει να τονιστεί είναι η ανάγκη πολιτικής 
σταθερότητας και αυξημένης συμμετοχής των πολιτών της Ε.Ε. στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και ιδιαίτερα σε θέματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, την 
εγκληματικότητα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.  

Σε ότι αφορά τα συστήματα αστικών μεταφορών, θα δοθεί προτεραιότητα στις δημόσιες 
αστικές συγκοινωνίες, στη συλλογική χρήση των ιδιόκτητων αυτοκινήτων, καθώς και στους 
πλέον περιβαλλοντικά φιλικούς τρόπους μετακίνησης, δηλαδή στο ποδήλατο και στο 
περπάτημα. Επίσης η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία θα πρέπει να κινηθεί προς πιο 
εναλλακτικούς και οικολογικούς τύπους οχημάτων (ηλεκτρικά αυτοκίνητα και δίκυκλα), 
λόγω της σταδιακής απομάκρυνσης των παραδοσιακών αυτοκινήτων από τον αστικό ιστό. 
Τέλος θα υπάρξει ανάγκη για το σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και τη λειτουργία αποδοτικών 
και αξιόπιστων πράσινων αστικών εμπορευματικών μεταφορών.  
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