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1.

Εισαγωγή

Κατά τα τελευταία χρόνια γίνονται ολοένα και περισσότερες συζητήσεις για την ανάγκη
να κατασκευασθούν στη Χώρα μας μεγάλα έργα οδοποιίας: άξονες οδικοί που να
διασ)(iζουν τη χώρα από Βορρά προς Νότο αλλά και εξίσου σημαντικά από Δύση προς
Ανατολή όπου υπάρχει παντελής έλλειψη τέτοιων αυτοκινητοδρόμων. Η ανάγκη αυτή
γίνεται περισσότερο από επιτακτική ό)(Ι μόνον για τους πρόδηλους λόγους που

σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας αλλά και για λόγους γεωπολιτικούς
και στρατηγικούς.

Παρ' όλα αυτά οι διαφαινόμενες προοπτικές υλοποίησης των ζητούμενων μεγάλων
έργων οδοποιίας δεν είναι ευνοϊκές. Το Ελληνικό Κράτος αδυνατεί από μόνο του να

διαθέσει τις απαιτούμενες πιστώσεις. Στράφηκε προς την Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ), η
οποία πράγματι σ' ένα μεγάλο βαθμό μπορεί να συνεισφέρει στην κατασκευή τέτοιων
έργων· και το πραγματοποιεί ήδη π.χ. με την Εγνατία Οδό, η οποία προχωρεί παρά τις
διαφανε ίσες δυσκολίες . Η ΕΕ μελλοντικά όμως δεν πρόκειται να συνε)(iσει προς την
ίδια κατεύθυνση . Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι "σφίγγουν οι κρουνοί", και ότι τα
διάφορα προγράμματα που σήμερα τρέχουν δεν πρόκειται να συνεχισθούν πέραν του
2000 ή 2001. Μετά τα έτη αυτά οι επιχορηγήσεις προς την Ελλάδα θα μειωθούν
δραστικά ή και θα μηδενιστούν. Γιατί το βάρος της Κοινότητας θα δίνεται στις νεο·
εισερχόμενες Χώρες της ΕΕ. Ηδη αυτό πραγματοποιείται σήμερα με την στροφή της
χρηματοδότησης προς τα νέα κράτη-μέλη (Αυστρία-Σουηδία-Φιλανδία), ενώ μετά την
Διακυβερνητική Διάσκεψη του 1996 το ενδιαφέρον πρόκειται να μεταφερθεί προς τις
χwρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Τι πρέπει λοιπόν να γίνει; Μια άποψη η οποία ενισχύετα ι τελευταία, είναι αυτή της
εξεύρεσης εναλλακτικών πόρων χρηματοδότησης με την εισαγωγή ιδιωτικού κεφαλαίου
στην κατασκευή, διαχείριση και συντήρηση των έργων οδοποιίας. Και αυτό το θέμα θα
εξετάσουμε στη συνέχεια.

2.

Γενικά για την ιδιωτικοποίηση

Ο όρος "ιδιωτικοποίηση• στη σημερινή εποχή προκαλεί πολύ μεγάλη έλξη, ενδιαφέρον,
αλλά και αντιδράσεις . θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια λέξη του "συρμού". Σε
πρόσφατο βιβλίο του καθηγητή

John Dυnahue "The Prίνatizatίon

Decίsίon • τονίζεται ότι

η λέξη "ιδ ιωτικοποίηση• είναι της μόδας λόγω του γεγονότος ότι βρισκόμαστε σε
περίοδο "φτωχwν αγελάδων' όσον αφορά στις κρατικές επενδύσεις των περισσοτέρων

χωρών. Και είναι της μόδας ακόμα γιατί είναι σχετικά πρόσφατη η περίοδος των
που ·έδωσε ένα ιδεολογικό έναυσμα στην έννοια της
φιλελευθεροποίησης . Σ' ένα πρόσφατο report του Αμερικανικού Υπουργείου
Μεταφορών τονίζεται, ότι οι ΗΠΑ βλέπουν την ιδιωτικοποίηση σαν μια σημαντική πηγή

Thatcher-Reagan·Bush

εναλλακτικών δυνατοτήτων χρηματοδότησης.
Προτού προχωρήσουμε περαιτέρω, πρέπει να τονισθεί ότι η "ιδιωτικοποίηση" αναφέρεται
σ' όλον τον κόσμο σαν ένας τρόπος χρηματοδότησης πολλών και διαφόρων τύπων

projects
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που σχετίζονται με έργα δημόσιας χρήσης. Η οδοποιία είναι απλώς μια

κατηγορία. (Αλλες κατηγορίες είναι κτίρια δημόσιων οργανισμών, διάφορα ινστιτούτα ,
χώροι αθλοπαιδιών, δίκτυα επικοινωνίας κλπ. κλπ.) .
Το Αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου βλέπει την ιδιωτικοποίηση ως εξής : " Μεταξύ των
μεγαλύτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο δημόσιος τομέας σήμερα, είναι το πως
να πράξει περισσότερα, χρησιμοποιώντας λιγότερα". Οι περισσότερες
κυβερνήσεις και τοπικές αυτοδιοικήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν σήμερα , πολύ

μεγαλύτερες ζητήσεις για έργα δημόσιας εξυπηρέτησης με σαφώς λιγότερα έσοδα.
Επίσης το δημόσιο έλλειμμα σε πολλές χώρες συνεχώς αυξάνει και φθάνει σε ύψη
ρεκόρ (αυτό συμβαίνει και στη χώρα μας). Κατ' αυτή την έννοια, η μετακίνηση πολλών

δημόσιων λειτουργιών στον ιδιωτικό τομέα, δεν αποτελεί μόνον μια αποτελεσματική

μέθοδο παροχής βελτιωμένων υπηρεσιών στο κοινό, αλλά μπορεί συχνά να είναι και η
μόνη λύση για να σωθούν μερικοί δημόσιοι οργανισμοί και να διατηρηθεί το επίπεδο
ποιότητας ζωής μιας χώρας.
Δυστυχώς

δεν

έχουμε

μέχρι

τώρα

αρκετή

εμπειρία

σχετικά

με

εφαρμογές

ιδιωτικοποίησης, για να μπορέσουμε να μετρήσουμε αντικειμενικά επιτυχίες και

αποτυχίες. Για να ξέρουμε τι είναι καλό και τι είναι κακό. Αυτά θα πάρέι χρόνο. Πάντως
υπάρχουν ήδη κάποιες καταγραφές και κάποιες ενδείξεις πιθανών λαθών.
Στην Αμερική δαπανώνται περίπου 70 δισ. δολλάρια ετησίως για να κατασκευασθεί
συγκοινωνιακή υποδομή . Αποκλειστικά ιδιωτικό κεφάλαιο στα συγκοινωνιακά projects
υπεισέρχεται μόνον στο 1 δισ. Βλέπουμε επομένως ότι η ιδιωτική επένδυση στα
συγκοινωνιακά έργα, ακόμη και για τις ΗΠΑ είναι μικρή. Ενώ το πολύ μεγαλύτερο

μέρος των έργων αυτών εξακολουθεί να χρηματοδοτείται σήμερα με κρατικούς
πόρους, δηλαδή μέσω των φόρων. Αυτό όμως ήδη αλλάζει, καθώς μερικά από τα
μεγαλύτερα

projects

στις ΗΠΑ παίρνοντας αποκλειστικά από τον ιδιωτικό τομέα.

Πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι για να πετύχει μια ιδιωτικοποίηση, πρέπει να
της παρασχεθεί μεγάλο μέρος κρατικής (κυβερνητικής) υποστήριξης η .χ. πιθανές
ασφαλιστικές δικλείδες για τους επενδυτές σε περίπτωση αποτυχίας κλπ.

Επίσης κάτά πάσα πιθανότητα δεν είναι όλα τα projects κατάλληλα για ιδιωτικοποίηση.
Πρέπει να υπάρξει ένας μεγάλος αριθμός

case

stυdies προτού βγούν οριστικά

συμπεράσματα. Η ιδιωτικοποίηση πάντως φαίνεται να είναι περισσότερο αποδεκτή όταν
τα

projects που

χρηματοδοτούνται είναι ευκολότερα αναγνωρίσιμα π .χ. μια γέφυρα με

διόδια. Μπορεί κανείς "να το δείΊ "να το χρησιμοποιήσει" , ή 'να απολαύσει ό,τι
πληρώνει". Σε άλλες περιπτώσεις όμως αυτό δεν είναι άμεσα κατανοητό.

Μια ερώτηση που προκύπτε ι, είναι τι θα συμβεί αν ένα συγκεκριμένο

project

αποτύχει.

Φοβούμαι ότι η απάντηση είναι ότι θα θεωρηθεί υπεύθυνο το κράτος. Η ιδιωτικοποίηση
δεν δίνει δικαιολογίες στους λαμβάνοντες τις αποφάσεις.
Το συμπέρασμα λοιπόν είναι, ότι αν και εμφανίζονται προβλήματα με την ιδιωτικοποίηση
σαν έννοια, δεν υπάρχει κανείς λόγος για να την απορρίπτει κανείς εξαρχής, ενώ
αντίθετα υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να την αποδεχθεί. Είναι απόλυτα σαφές ότι η

χώρα μας θα χρειαστεί όλες τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης για τη δεκαετία
1996-2005, αλλά και πέρα από αυτήν. Και δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι η ζήτηση
για όλους τους τύπους χρηματοδότησης των έργων οδοποιίας και γενικότερα
συγκοινωνιακής υποδομής, είτε δημόσιους είτε ιδιωτικούς θα συνεχίσει να αυξάνει με
γρήγορους ρυθμούς. Ενώ είναι επίσης βέβαιο ότι θα αυξηθεί και η ζήτηση για
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χρηματοδότηση και διαφόρων άλλι.Jν ανταγωνιστικών προς την οδοποιία υπηρεσιών
παροχής εξυπηρετήσεων κοινής ωφέλειας.
Οσον αφορά στα έργα οδοποιίας, από τις αρχές του αιώνα, η χρηματοδότηση

περιλάμβανε δημοσια και ιδιωτικά κεφάλαια. Για τους αυτοκινητόδρομους τα χρήματα
προέρχονταν από τους φόρους που καταβάλλουν οι φορολογούμενοι . Κυρίως φόρους

στα καύσιμα. Πέφτει δηλαδή το βάρος στους ώμους αυτών που άμεσα ωφελούνται από
τη χρήση των δρόμων. Το όλο σύστημα δεν δούλεψε καλά όμως , γιατί οι φόροι δεν
αυξήθηκαν σε βαθμό τέτοιο ώστε να καλύπτουν την σημαντικά μεγάλη αύξηση στις
ανάγκες για συγκοινωνιακή υποδομή.
Εξάλλου ούτε

οι φόροι από τα

καύσιμα κατευθύνονται αποκλειστικά

στα έργα

συγκοινωνιών . Κάθε άλλο παρά αυτό συμβαίνει η .χ. στην Ελλάδα τουλάχιστον. Σαν
αποτέλεσμα σήμερα, πολλές κυβερνήσεις "ψάχνουν αλλού" για να εύρουν
συμπληρωματικά κεφάλαια για την κατασκευή συγκοινωνιακής υποδομής. Το "αλλού"
αναφέρεται στα ιδιωτικά κεφάλαια .
Θα πρέπει να τονισθεί πάντως ότι η ιδιωτικοποίηση θα πρέπει να θεωρείται σαν
συμπλήρωμα σε δεδομένες δημόσιες πηγές χρηματοδότησης συγκοινωνιακών έργων και ό)(Ι σαν υποκατάστατο.

3.

Σημερινές τάσεις στην ιδιωτικοποίηση των έργων οδοποιίας

Στη δεκαετία του 1990 φαίνεται να γινόμαστε μάρτυρες του τέλους του δημόσιου
τομέα στην κατασκευή δρόμων. Αν οι τάσεις συνεχισθούν, στις αρχές του επόμενου
αιώνα πρακτικά όλες οι δραστηριότητες οδοποιίας θα αναληφθούν από ιδιωτικές

εταιρείες σε πολλά μέρη του κόσμου .
Το ιδιωτικό κεφάλαιο παίζει ήδη έναν σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση των έργων
οδοποιίας , στις ΗΠΑ . Τα περισσότερα από τα παραδείγματα αναφέρονται σε δρόμους
με διόδια. Επιπρόσθετα υπάρχουν διόδια συμβολής στην κυκλοφορία (traffic impact
fees), διαβάθμιση στην καταβολή φόρων, και leasing συγκοινωνιακού εξοπλισμού.
Στην πολιτεία της Καλιφόρνιας πρόσφατα

(1994)

εκδόθηκε πρόσκληση ενδιαφέροντος,

για εταιρείες ενδιαφερόμενες να σχεδιάσουν, χρηματοδοτήσουν, κατασκευάσουν και
στη συνέχεια λει τουργήσουν μεγάλους οδικούς άξονες . Σύμφωνα με τη διακήρυξη

δίνεται στους ιδιώτες επενδυτές μια μοναδική ευκαιρία: θα τους χορηγηθεί άδεια να
λειτουργήσουν το οδικό έργο για 35 χρόνια, ώστε να αποσβέσουν το αρχικό κεφάλαιο,
και να πραγματοποιήσουν στη συνέχεια κέρδη , μέσω της είσπραξης διοδίων και της
εκμετάλλευσης και χρήσης των γειτονι κών αναπτύξεων γης. Ηδη στην Orange County
της Καλιφόρνιας προχωρεί η κατασκευή εκτεταμένου δικτύου οδικών αξόνων με
πλήρως ιδιωτική χρηματοδότηση .
Στο Κολοράντο σχεδιάζεται ένα μεγάλο

by-pass στην περιοχή

του Ντένβερ με πλήρως

ιδιωτική κάλυψη .

Αλλο παράδειγμα από τις ΗΠΑ είναι ο Dυlles Greenway. Πρόκειται για έναν
αυτοκινητόδρομο - επέκταση του αυτοκινητοδρόμου που συνδέει την Washίngton O.C.
με το κύριο αεροδρόμιο : είναι ένας δρόμος πλήρως ιδιωτικής χρηματοδότησης, με

διόδια. Μπορούσε να κατασκευαστεί μόνον από τον ιδιωτικό τομέα, γιατί κεφάλαια
δημόσια (κρατικά) δεν κατέστη δυνατόν να βρεθούν .
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Επίσης και σε άλλες )(ώρες υπάρχουν παραδείγματα ιδιωτικοποίησης . Οι πιό πολλές
επενδύσεις, που έγιναν με ιδιωτικό κεφάλαιο υπήρξαν επιτυχείς. Παράδειγμα το τούνελ
οχημάτων Cross-Harbor του Χόνγκ-Κόνγκ, που έδωσε μεγάλα κέρδη στους επενδυτές
ενώ ταυτόχρονα παρέσχε σημαντική ανακούφιση από την κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Στην Κίνα αναφέρεται ο Guangzhou-Shenzeh, υπερυψωμένος αυτοκινητόδρομος . Είναι
ο πρώτος ιδιωτικά κατασκευασμένος στη )(ώρα αυτή, και σίγουρα δεν θα μείνει μόνον

αυτός.
Στην

Ευρώπη

·
μερικές

)(ώρες

(Γαλλία,

Ιταλία)

έχουν

μια

προϊστορία

ιδιωτικής

ιδιοκτησί ας και λειτουργίας αυτοκινητοδρόμων. Αλλες, όπως η Γερμανία και το

Ηνωμένο Βασίλειο διατήρησαν παραδοσιακά την ιδιοκτησία της υποδομής από τον
δημόσιο τομέα (με την εξαίρεση κάποιων γεφυρών και τούνελς) . Τώρα όμως και στις

.

)(ώρες αυτές υπάρχει ένα κύμα ιδιωτικοποίησης με σημαντικά
οδοποιίας.

projects

σε έργα

Επίσης στην Ουγγαρία αναφέρεται μετά την αλλαγή του καθεστώτος κατασκευή
εκατοντάδων χλμ. αυτοκινητόδρομου, όλων από τον ιδιωτικό τομέα. Τέλος και στο

Μεξικό γίνεται αναφορά σε τέτοιο έργο αυτοκινητόδρομου.
θα πρέπει να σημειωθεί για λόγους ιστορικούς, ότι η τάση οι δρόμοι να είναι ιδιωτικοί,
ξεκίνησε σε περιοχές κατοικίας, και αυτό αποσκοπούσσε στο να μην γίνονται οι
δρόμοι αυτοί προσπελάσιμοι στο ευρύτερο κοινό. Η αρχή δηλαδή έγινε σε τοπικό

δίκτυο. Στη συνέχεια όμως έγιναν εφαρμογές στο ευρύτερο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων
μιας )(ώρας .

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι και η συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων γίνεται
λειτουργία ιδιωτικής επιχείρησης. Συμβόλαια για συντήρηση από ιδιώτες αναφέρονται,
εκτός από τις ΗΠΑ, και στο Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία, ακόμα και στην Τανζανία.
Και αν αυτό το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει σε )(ώρες που διατηρούν καθεστώς
κρατικιστικό (όπως η Τανζανία), αυτό μπορεί να γίνει ευκολότερα και σε άλλες χώρες
π.χ. στην Ευρώπη.
4.Συμπέρασμα

Είναι φανερό ότι η πλήρως ιδιωτική χρηματοδότηση και επένδυση στην κατασκευή
δρόμων και γενικότερα έργων οδοποιίας μπορεί να προχωρήσει προς την ίδια
κατεύθυνση και στη )(ώρα μας . Ανασταλτικός παράγοντας είναι το γεγονός ότι η
ιδιωτικοποίηση σε άλλους τομείς της οικονομίας στην Ελλάδα προχωρεί δύσκολα. Και
ακόμα το ότι το ύψος της επένδυσης είναι πολύ μεγάλο για την κατασκευή δρόμων.

Ισως επομένως καθυστερήσει για λίγο η προοπτική αυτή. Και όμως η κατασκευή
σημαντικών οδικών αξόνων που θα αλλάξει ριζικά την οικονομική και λοιπή ζωή της
)(ώρας δεν μπορεί και δεν πρέπει να καθυστερήσει . Και γι'αυτό το κράτος πρέπει να
προχωρήσει σε θέσπιση κατάλληλης νομοθεσίας, αλλά και στην παροχή ουσιαστικών
κινήτρων ώστε να προσελκυσθούν επενδυτές. Μόνο για ένα σύστημα κατάλληλης
παροχής κινήτρου και διασφάλισης των επενδυτών, μπορεί ο τομέας αυτός να
αναmυ)(θεί σύντομα και με σωστό τρόπο.

Αναμφίβολα αποτελεί ευθύνη της
προίίποθέσεων προς το σκοπό αυτό.
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