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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Όλοι μας γνωρίζουμε ότι τα οδικά έργα αποτελούν βασικές τεχνικές υποδομές με
πολλαπλές ευεργετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη και ειδικότερα στην αποκεντρωμένη
ανάπτυξη, η οποία αποτελεί την κύρια επιδίωξη της σύγχρονης οικονομίας. Έχει αποδειχθεί ότι η αποκεντρωμένη ανάπτυξη συμβάλλει δυναμικά στην υλοποίηση της αναγκαίας
αλλαγής της οργάνωσης των κοινωνιών, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή
αντιμετώπιση της αυξανόμενης πολυπλοκότητας του διεθνούς ανταγωνισμού.
Μέρος της ύφεσης που αντιμετώπιζε η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) στη δεκαετία του ’80
οφείλεται σύμφωνα με το Λευκό Βιβλίο για την Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση που εκδόθηκε το 1994 από τις Ε.Ε. και στις ελλιπείς οδικές υποδομές.
Η δεκαετία του ’80 θεωρείται για την Ε.Ε. μία περίοδος με περιορισμένες επενδυτικές προσπάθειες στην αναβάθμιση των οδικών και λοιπών συγκοινωνιακών υποδομών.
Αποτέλεσμα αυτών των περιορισμών ήταν να προκύψουν ακαμψίες, βραδύτητες και δυσλειτουργίες, οι οποίες όπως καταγγέλλουν οι οικονομικοί κύκλοι, αποτελούν μία εκ των
κυριότερων αιτιών για τις μετέπειτα αδυναμίες της ανταγωνιστικής της ικανότητας και
κατά συνέπεια των προβλημάτων που συνεχίζει να αντιμετωπίζει στον κοινωνικοοικονομικό τομέα.
Παρόμοια αποτελέσματα έδειξαν και έρευνες που έγιναν σε άλλες χώρες και ιδιαίτερα
στις Η.Π.Α. και στην Ιαπωνία, οι οποίες την περίοδο αυτή αντιμετώπιζαν συναφή προβλήματα.
Κατανοώντας λοιπόν οι παραπάνω χώρες αυτή την πραγματικότητα, δηλαδή ότι η
βελτίωσή των οδικών υποδομών εξασφαλίζει σε μια αλληλοτροφοδοτούμενη σχέση των
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, αρχίζουν από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 να δίνουν
ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση των οδικών υποδομών.
Η Ε.Ε. την περίοδο αυτή καταβάλλει προγραμματισμένες προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό των οδικών υποδομών, δίνοντας βαρύτητα στην κατασκευή των διευρωπαϊκών
οδικών δικτύων, τα οποία θεωρεί απαραίτητα για την καλυτέρευση των επιδόσεων της
οικονομίας και των συνθηκών ζωής.
Τα παραπάνω οδικά δίκτυα προσφέρουν στη μεγάλη αγορά της Ε.Ε., σύμφωνα με το
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Λευκό Βιβλίο για την Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση, τα αγγεία (αρτηρίες)
που τροφοδοτούν τον οργανισμό της με το απαραίτητο οξυγόνο (ενέργεια). Οι αδυναμίες
τους σημαίνουν λιγότερη ενέργεια για την ανταγωνιστικότητα, χαμένες ευκαιρίες ανάπτυξης νέων αγορών και θέσεις απασχόλησης λιγότερες από το ανθρώπινο δυναμικό της.
Η υλοποίηση όμως των επιδιώξεων αυτών (κατασκευή των διευρωπαϊκών οδικών δικτύων) απαιτεί μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία δυστυχώς, σύμφωνα με στοιχεία της
Ε.Ε. δεν μπορούν να καλυφθούν από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Δηλαδή η αναγκαιότητα της αναβάθμισης των οδικών υποδομών προϋποθέτει την επίλυση του προβλήματος της εξασφάλισης επαρκών οικονομικών πόρων.
Έτσι, στη διαμορφωθείσα αυτή πραγματικότητα η άμεση και επιτακτική ανάγκη για
εξεύρεση νέων μορφών χρηματοδότησης αποτελεί κοινή διαπίστωση. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των συνθηκών η χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών οδικών δικτύων από την
είσπραξη ανταποδοτικών τελών (διοδίων), δηλαδή το κόστος του έργου να βαρύνει το
χρήστη, εμφανίζεται ως λύση με θετικές προοπτικές και σαφή πλεονεκτήματα.
Έχει επιτρέψει κατά το παρελθόν σε πολλές χώρες να κατασκευάσουν σε σχετικά
σύντομο χρονικό διάστημα ένα σημαντικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων. Χαρακτηριστικά
παραδείγματα αποτελούν η Ιταλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Αυστρία, η Ισπανία, το
Μεξικό κλπ. Τα οδικά έργα παρουσιάζουν, σε αντιδιαστολή με τα άλλα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, σαφή πλεονεκτήματα, διότι τα έργα αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν, να
κατασκευαστούν, να λειτουργήσουν και να συντηρηθούν αυτόνομα κατά ολοκληρωμένα
οδικά τμήματα, χωρίς να μειώνονται σημαντικά οι ωφέλειες από αυτή την κατά τμήματα
κατασκευή και λειτουργία τους.
Προϊόν αυτής της αναγκαιότητας, δηλαδή της εξασφάλισης των αναγκαίων οικονομικών πόρων είναι οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), οι οποίες στη
νομική βιβλιογραφία εμφανίζεται ως “Σύμβαση Παραχώρησης”. Το κύριο χαρακτηριστικό
που διακρίνει τη “Σύμβαση Παραχώρησης Έργου” από τη “Σύμβαση Δημοσίου Έργου”
έγκειται στην παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του έργου για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα, ως αντάλλαγμα για τα κεφάλαια που διατέθηκαν από τον ιδιώτη επενδυτή για την κατασκευή του.
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Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, οι δημόσιες επενδύσεις μεταλλάσσονται σε ιδιωτικές,
για όσες βέβαια υπάρχει ενδιαφέρον από το ιδιωτικό κεφάλαιο.
Έτσι, στη διαμορφωθείσα αυτή σύγχρονη πραγματικότητα ο σχεδιασμός των δημόσιων επενδύσεων χάνει την παραδοσιακή του μορφή, που είχε ως κύριο σκοπό την επίλυση
του προβλήματος και μετατρέπεται, όπως και στις υπόλοιπες ιδιωτικές επενδύσεις, σε
«Στρατηγικό», ο οποίος έχει ως κύριο στόχο την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού που
αποτελεί το καθοριστικό στοιχείο για την επιβίωση τους.
Η παραπάνω μεθοδολογία κατασκευής οδικών και λοιπών τεχνικών υποδομών συχνά
αναφέρεται και ως «Αυτοχρηματοδότηση» και τα έργα ως «Αυτοχρηματοδοτούμενα
έργα». Η έννοια όμως της αυτοχρηματοδότησης είναι ευρύτερη των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Συμβάσεων παραχώρησης), διότι περιλαμβάνει και περιπτώσεις, όπου τα έργα κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου με κεφάλαια του δημοσίου, δηλαδή
είναι δημόσιες επενδύσεις και αποπληρώνονται από την είσπραξη ανταποδοτικών τελών
(διοδίων), όπως γίνονταν μέχρι πρόσφατα και στη χώρα μας.
Οι μελέτες αυτοχρηματοδότησης, ανεξαρτήτως της μορφής τους, αποτελούν κύρια
κατηγορία των οικονομοτεχνικών μελετών και απαρτίζουν, όπως και οι υπόλοιπες κατηγορίες μελετών, μια με ιεραρχική δομή ομάδα μελετών, όπου τα συμπεράσματα της προηγούμενης φάσης επιτρέπουν ή όχι την εκπόνηση της επομένης. Το επίπεδο (βαθμός)
εμβάθυνσης (λεπτομερειών) εξαρτάται από τη φάση (προκαταρκτική μελέτη, προμελέτη,
κύρια μελέτη) που εκπονείται.
Κύριος στόχος των μελετών αυτών είναι να αξιολογηθούν τα διάφορα οικονομικοτεχνικά στοιχεία, έτσι ώστε ένας φορέας που θα θελήσει ν’ αναλάβει τη χρηματοδότηση
του οδικού έργου, να μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων, όσο αυτό βέβαια η έννοια
πρόβλεψη το επιτρέπει, εάν είναι δυνατή και σε πιο βαθμό η αποπληρωμή του έργου από
τις εισπράξεις ανταποδοτικών τελών (διοδίων).
Γύρω από την έννοια των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) έχουν
αναπτυχθεί διάφορες παραλλαγές. Οι περισσότερο εφαρμοζόμενες από αυτές είναι:
• Β.Ο.Τ.: Build – Operate – Transfer (Κατασκευή – Λειτουργία / Εκμετάλλευση –Μεταβίβαση), όπου ο ιδιώτης επενδυτής έχει την ευθύνη της χρηματοδότησης, κατασκευής

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

6

και λειτουργίας του έργου για μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο, επαρκή για την
αποπληρωμή του επενδυθέντος κεφαλαίου.
• Β.Ο.Ο.Τ.: Build – Own – Operate – Transfer (Κατασκευή – Ιδιοκτησία – Λειτουργία /
Εκμετάλλευση –Μεταβίβαση). Ο ιδιώτης επενδυτής εδώ είναι και ιδιοκτήτης (κύριος)
του έργου, το οποίο αφού το εκμεταλλευτεί για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, μεταβιβάζει τη λειτουργία και την ιδιοκτησία στο δημόσιο.
• Β.Ο.Ο.: Build – Own – Operate (Κατασκευή – Ιδιοκτησία – Λειτουργία). Στην περίοδο
αυτή ο ιδιώτης επενδυτής (χρηματοδότης) έχει την ιδιοκτησία και την εκμετάλλευση
του έργου, ενώ η Πολιτεία (Κράτος) προσδιορίζει τον τρόπο λειτουργίας, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και κανόνες ασφαλείας και το ύψος των ανταποδοτικών τελών.
• Β.Τ.Ο.: Build – Transfer – Operate (Κατασκευή – Μεταβίβαση – Εκμετάλλευση), όπου
ο ιδιώτης επενδυτής κατασκευάζει, μεταβιβάζει την ιδιοκτησία μετά την αποπεράτωση
του έργου στο δημόσιο, το οποίο μισθώνει το έργο για προκαθορισμένη χρονική διάρκεια στον εν λόγω επενδυτή, ο οποίος διαχειρίζεται το έργο και εισπράττει τα έσοδα
από τη λειτουργία του.
• D.B.F.O.: Design – Build – Finance – Operate (Σχεδιασμός – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία / Εκμετάλλευση). Ο ιδιωτικός φορέας είναι, όπως βλέπουμε,
υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του
έργου. Η αποπληρωμή των επενδυθέντων κεφαλαίων γίνεται από τα ποσά που καταβάλλει το δημόσιο κατά τη διάρκεια της σύμβασης για τις υπηρεσίες που παρέχονται.
Με τη λήξη της σύμβασης η ιδιοκτησία της επένδυσης μεταβιβάζεται στο δημόσιο.
Από τις παραπάνω παραλλαγές των ΣΔΙΤ στην οδοποιία χρησιμοποιείται κυρίως η
Β.Ο.Τ. (Build-Operate-Transfer) και η D.B.F.O. (Design – Build – Finance – Operate).
Ανεξαρτήτως, πάντως, ποια από τις παραπάνω παραλλαγές θα χρησιμοποιηθεί, απαραίτητη προϋπόθεση είναι: ο σχεδιασμός και η κατασκευή να είναι τέτοια, ώστε το έργο να
μην έχει απαξιωθεί όταν αυτό παραδοθεί στο δημόσιο. Στα οδικά έργα ο κίνδυνος αυτός
είναι ιδιαίτερα αυξημένος και κυρίως λόγω των εκτιμήσεων για τον προβλεπόμενο κυκλοφοριακό φόρτο, βάσει του οποίου θα καθοριστεί η τυπική διατομή και τα γεωμετρικά
στοιχεία του έργου.
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Η ευθύνη μιας τέτοιας μη επιθυμητής εξέλιξης, δηλαδή το δημόσιο να παραλάβει ένα
απαξιωμένο έργο, ανήκει στην Πολιτεία, διότι ο ρόλος της απαιτείται να είναι καθοριστικός, τόσο στη φάση του σχεδιασμού, όσο και στη φάση κατασκευής και συντήρησης του
έργου. Οι επιπτώσεις των τυχόν αδυναμιών της θα είναι καταλυτικές για την ανταγωνιστική της ικανότητα και κατά συνέπεια για την αναπτυξιακή της πορεία και οι οποίες,
όπως γνωρίζουμε, δεν είναι εύκολα ανατρέψιμες, διότι απαιτούνται υπερβολικά υψηλά
χρηματικά ποσά, τα οποία, όπως είδαμε, δεν είναι εύκολο να εξευρεθούν.
Με βάση λοιπόν τις αρχές και δομές του ελεύθερου ανταγωνισμού (οικονομία της
αγοράς) στις οποίες καλούνται να λειτουργήσουν και αυτές οι επενδυτικές δραστηριότητες (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα-ΣΔΙΤ) θα πρέπει πρωτίστως, όπως όλες
οι ιδιωτικές επενδύσεις που λειτουργούν σε αυτές τις δομές, να έχουν ευχαριστημένους
πελάτες (χρήστες). Έχει αποδειχθεί από έρευνες, ότι ένας δυσαρεστημένος πελάτης διώχνει περισσότερους από 20, ενώ ένας ευχαριστημένος φέρνει περίπου άλλους 10. Επίσης, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία το 70% περίπου των πελατών που φεύγουν από
μια επιχείρηση έχει άμεση σχέση με την προσφερόμενη ποιότητα της εξυπηρέτησης.
Για να έχουν όμως οι παραπάνω επενδυτικές δραστηριότητες ευχαριστημένους πελάτες θα πρέπει να διέπονται από τις παρακάτω βασικές αρχές:
• Να παρέχουν ποιοτικές, δηλαδή σύγχρονες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
• Να προκύπτει άμεση και εμφανής ωφέλεια για τον χρήστη, η οποία να είναι μεγαλύτερη από τα ανταποδοτικά τέλη (διόδια) που καλείται να πληρώσει. Οι χρήστες ενός
οδικού έργου είναι διατεθειμένοι στην πλειονότητά τους, σύμφωνα με έρευνες, να
πληρώσουν έως το 60% των ωφελειών που θα έχουν από τη μείωση των καυσίμων
και του χρόνου διαδρομής.
• Να παρέχεται εναλλακτική διαδρομή, η οποία συνήθως είναι ο υπάρχων δρόμος, έτσι
ώστε να επιλέγεται ελεύθερα η χρήση ή μη του εν λόγω έργου.
Οι προσπάθειες της Ε.Ε. για συνεχή βελτίωση των οδικών υποδομών συνεχίζονται με
εντατικούς ρυθμούς και σήμερα. Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών εξέδωσε το 2002
τη «Λευκή Βίβλο. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών με Ορίζοντα το έτος 2010: Η Ώρα
των Επιλογών». Και στο σύγχρονο αυτό κείμενο οι οδικές και λοιπές συγκοινωνιακές
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υποδομές παρουσιάζονται ως παράγοντας κεφαλαιώδους σημασίας. Βασικός στόχος αυτού του κειμένου είναι η δημιουργία ενός κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, το οποίο να
συντελέσει αποτελεσματικά στον εντοπισμό και επίλυση των προβλημάτων που κάνουν
το ιδιωτικό κεφάλαιο να διστάζει να συμμετάσχει στην κατασκευή των διευρωπαϊκών οδικών δικτύων, με συνέπεια ο πονοκέφαλος για την εξεύρεση των αναγκαίων οικονομικών
πόρων να εξακολουθεί να υπάρχει. Ως μία από τις κυριότερες αιτίες αυτού του δισταγμού
θεωρείται, ότι τα επενδυθέντα κεφάλαια στις συμβάσεις παραχώρησης οδικών έργων αργούν να επιφέρουν εισπράξεις (αποδώσουν) διότι ο χρόνος κατασκευής είναι μεγάλος.
Ένα από τα κίνητρα για την επίλυση αυτού του προβλήματος, πέραν των διευκολύνσεων για δανειοδότηση, είναι και η παραχώρηση της εκμετάλλευσης στους ιδιώτες επενδυτές οδικών τμημάτων που ήδη λειτουργούν και έχουν κατασκευαστεί από δημόσιες
επενδύσεις.

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Με βάση τα παραπάνω οι μελέτες των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα οδικών έργων, όπως και γενικότερα οι μελέτες αυτοχρηματοδότησης θα πρέπει σε γενικές
γραμμές να περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενότητες:
• Περιγραφή και Κοινωνικοοικονομική διερεύνηση (ανάλυση) της περιοχής του έργου
(Περιβάλλον χώρος) τόσο της σημερινής κατάστασης όσο και της μελλοντικής της
εξέλιξης.
• Περιγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των υφιστάμενων συγκοινωνιακών υποδομών
στην παραπάνω περιοχή για να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα ή μη του σχεδιαζόμενου
οδικού έργου.
• Κυκλοφοριακή ανάλυση (Μελέτη Προέλευσης – Προορισμού) με στόχο τον προσδιορισμό (εκτίμηση) του Κυκλοφοριακού φόρτου (χρήστες) του προτεινόμενου οδικού
έργου τόσο για τη χρονολογία που θα δοθεί το έργο στην κυκλοφορία όσο και μελλοντικά.
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• Προσδιορισμός Τυπικής Διατομής με βάση τον μελλοντικό εκτιμώμενο κυκλοφοριακό
φόρτο.
• Ανάλυση Κόστους – Οφέλους
• Καθορισμός ύψους διοδίων
• Χρηματοοικονομική ανάλυση
• Συμπεράσματα
Η παραπάνω μεθοδολογία αποτελεί τη βάση, με τις ανάλογες βέβαια προσαρμογές και
για τις μελέτες αυτοχρηματοδότησης των υπολοίπων τεχνικών υποδομών.

2.1. Περιγραφή και κοινωνικοοικονομική διερεύνηση της περιοχής του
έργου (Περιβάλλων χώρος)
Κύρια επιδίωξη της σημερινής εξέλιξης της οικονομίας είναι, όπως είδαμε, η πλήρης
απελευθέρωση των αγορών με φυσικό επακόλουθο η ενίσχυση της ανταγωνιστικής ικανότητας να απαιτεί αυξημένες προσπάθειες. Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν ευκαιρίες
ανάπτυξης όταν προσαρμόζουμε κατάλληλα και τη δική μας αναπτυξιακή στρατηγική.
Στο πλαίσιο αυτής της κατάστασης οι επιταγές της ανταγωνιστικότητας απαιτούν πέραν
των άλλων και την επίλυση των προβλημάτων της οργάνωσης του χώρου, ούτως ώστε
να μπορεί το επενδυθέν κεφάλαιο να βρίσκει τις υπηρεσίες που χρειάζεται για να αναπτυχθεί. Δηλαδή, οι λειτουργικές και οργανωτικές δομές του χώρου θα πρέπει να είναι
τέτοιες, ώστε να ενισχύεται ο αποκεντρωμένος ανταγωνισμός, ο οποίος με τη σειρά του
θα ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας.
Επακόλουθο αυτής της σπουδαιότητας, δηλαδή του αποκεντρωμένου ανταγωνισμού,
είναι η αυξανόμενη σπουδαιότητα του τοπικού επιπέδου, διότι θεωρείται ότι αφομοιώνονται αποδοτικότερα όλα τα στοιχεία των αναπτυξιακών προσπαθειών, με συνέπεια να
πολλαπλασιάζονται οι δυναμικές που συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικής ικανότητας. Η Ε.Ε. έχει κατανοήσει από πολύ νωρίς αυτή την πραγματικότητα, την οποία προσπαθεί με συντονισμένες ενέργειες να υλοποιήσει.
Η επίτευξη όμως του αποκεντρωμένου ανταγωνισμού (αποκεντρωμένης ανάπτυξης)
προϋποθέτει το κατάλληλο οδικό δίκτυο, το οποίο θα πρέπει να διακρίνεται για τη δια-
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χρονικότητά του, την ασφάλεια, την ταχύτητα, τη λειτουργικότητα, την οικονομικότητα
και την προστασία του περιβάλλοντος.
Με βάση λοιπόν την έως τώρα ανάλυση, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια ισχυρή
οικονομία χωρίς ένα διαχρονικά αποδοτικό οδικό δίκτυο.
Η εξασφάλιση ενός διαχρονικά αποδοτικού οδικού δικτύου δεν είναι εύκολη υπόθεση,
διότι όπως γνωρίζουμε οι ανάγκες (ζήτηση) για οδικές υποδομές, οι οποίες έχουν άμεση
σχέση με την κοινωνικοοικονομική εξέλιξη της περιοχής, μεταβάλλονται συνεχώς.
Βασική προϋπόθεση για μια σωστή εκτίμηση της ζήτησης για οδικές υποδομές αποτελεί μια εμπεριστατωμένη κοινωνικοοικονομική ανάλυση και διερεύνηση της περιοχής του
έργου (περιβάλλον χώρος) τόσο για τη σημερινή της κατάσταση όσο και για τη μελλοντική της εξέλιξη.
Η διερεύνηση αυτή θα μας επιτρέψει να διαπιστώσουμε και να αναλύσουμε τις μεταβλητές που έχουν άμεση σχέση με το ρυθμό ανάπτυξης της περιοχής, οι οποίες με της
σειρά τους θα μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε (εκτιμήσουμε) τη ζήτηση για οδικές
υποδομές σήμερα και μελλοντικά.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι, η ενότητα αυτή λόγω της σπουδαιότητάς
της θα χρειαστεί τη βοήθεια συνεργατών που διαθέτουν πείρα σε παρόμοιους τομείς, διότι στην περίπτωση που δεν θα δοθεί η ανάλογη προσοχή, οι αρνητικές συνέπειες στην
έκβαση της μελέτης και κατ’ επέκταση στη βιωσιμότητα της επένδυσης

δεν θα είναι

λίγες. Στην κοινωνικοοικονομική επισκόπηση θα πρέπει να εντοπισθούν οι σχέσεις πληθυσμού, εισοδήματος, κατανάλωσης και παραγωγής εμπορευμάτων, οργάνωσης αστικών
και μη περιοχών, προσφερόμενου μεταφορικού έργου κλπ.
Η πρόβλεψη του πληθυσμού προϋποθέτει γνώση των κοινωνικών, οικονομικών και
πολιτικών παραγόντων που επηρεάζουν το μέγεθος της οικογένειας. Εξειδικευμένο επίσης τομέα αποτελεί και η πρόβλεψη της εξέλιξης του εισοδήματος. Η πρόβλεψη αυτή
γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη σε περιόδους ύφεσης. Όπως ξέρουμε, ο ρυθμός ανάπτυξης του
εθνικού εισοδήματος καθορίζεται από το ρυθμό ανάπτυξης του πρωτογενή, δευτερογενή
και τριτογενή τομέα. Στην κοινωνικοοικονομική ανάλυση ο καθένας από τους τομείς αυτούς αποκτά δικά του χαρακτηριστικά, τα οποία και αναλύονται. Οι προβλέψεις για την
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εξέλιξη του εισοδήματος σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις
δομικές αλλαγές της οικονομίας και της στάθμης ανάπτυξης σε γενικότερο επίπεδο.
Οι μακροχρόνιες προβλέψεις καθίστανται και κυρίως για καταστάσεις που χαρακτηρίζονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο από οικονομική αβεβαιότητα, αρκετά δύσκολες και
χρειάζονται από τους ειδικούς επιστήμονες ιδιαίτερες προσπάθειες.
Ανακεφαλαιώνοντας, βλέπουμε ότι η ενότητα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει:
• τη δομή της υφιστάμενης χωροταξικής διάταξης και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του έργου
• τον εντοπισμό των σημαντικότερων οικονομικών δραστηριοτήτων και
• τις απαραίτητες προβλέψεις για τη χωροταξική και κοινωνικοοικονομική εξέλιξη στη
ζώνη επιρροής του έργου.

2.2. Περιγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των υφιστάμενων
συγκοινωνιακών υποδομών
Επιδίωξη της ενότητας αυτής είναι να προσδιοριστεί κατά πόσο η προτεινόμενη επένδυση είναι απαραίτητη. Δηλαδή, θα πρέπει εδώ να περιγραφούν, αναλυθούν και αξιολογηθούν οι υφιστάμενες υποδομές των μεταφορών, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας ή μη του προτεινόμενου έργου και κατά επέκταση να εκτιμηθεί
σωστά η βιωσιμότητα της επένδυσης.
Κύρια σημεία της ενότητας αυτής σε γενικές γραμμές θα πρέπει να είναι:
• η πλήρης περιγραφή και ανάλυση του υφιστάμενου οδικού δικτύου,
• η πλήρης περιγραφή και ανάλυση των άλλων μεταφορικών ανταγωνιστικών μέσων
π.χ. σιδηροδρομικό δίκτυο, αεροδρομικό δίκτυο, δίκτυο πλωτών μέσων κλπ.,
• ο προσδιορισμός των συγκοινωνιακών προβλημάτων που καθυστερούν την ανάπτυξη
της περιοχής του έργου,
• η περιγραφή και ανάλυση της κατανομής του κυκλοφοριακού φόρτου κατά συγκοινωνιακό μέσο στη ζώνη επιρροής του νέου έργου,
• το κόστος μεταφοράς για τα διάφορα συγκοινωνιακά μέσα,
• η παρουσίαση οδικών και άλλων έργων συγκοινωνιακών υποδομών που έχουν προ-
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γραμματισθεί να γίνουν στην περιοχή της ζώνης επιρροής του έργου,
• οι αναμενόμενες επιδράσεις του προτεινόμενου οδικού έργου στην κατανομή της κυκλοφορίας στα διάφορα συγκοινωνιακά μέσα,
• η σημασία της επένδυσης στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του έργου.
Βασικό επίσης στοιχείο της ενότητας αυτής αποτελεί και ο προσδιορισμός του επιπέδου
εξυπηρέτησης των υφιστάμενων συγκοινωνιακών υποδομών και κυρίως των οδικών.
Ο προσδιορισμός αυτός θα μας βοηθήσει, τόσο στην τεκμηρίωση της αναγκαιότητας
του έργου, όσο και στο να μπορέσουμε να συγκρίνουμε το επίπεδο εξυπηρέτησης του
νέου οδικού έργου με την υπάρχουσα κατάσταση, η οποία θα μας επιτρέψει να προσδιορίσουμε τις ωφέλειες του χρήστη του έργου, βάσει των οποίων θα γίνει, όπως θα δούμε
στη συνέχεια, και ο προσδιορισμός του ύψους των διοδίων.

2.3. Κυκλοφοριακή ανάλυση
Κύρια επιδίωξη της κυκλοφοριακής ανάλυσης είναι να προσδιορίσουμε και να ερευνήσουμε τα στοιχεία εκείνα, τα οποία θα μας επιτρέψουν να εκτιμήσουμε τους μελλοντικούς κυκλοφοριακούς φόρτους.
Η περιγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων συγκοινωνιακών υποδομών που έγινε
στην προηγούμενη ενότητα θα μας επιτρέψει να σχηματίσουμε μια πρώτη εικόνα για τις
ωφέλειες που θα έχει ο χρήστης του νέου έργου. Οι ωφέλειες του χρήστη θα συγκεκριμενοποιηθούν (οριστικοποιηθούν) στην ανάλυση κόστους – οφέλους, όπου θα γίνει
και ο προσδιορισμός του λειτουργικού κόστους των οχημάτων στις δύο καταστάσεις
(υφιστάμενη και προτεινόμενη). Η συγκεκριμενοποίηση των ωφελειών είναι απαραίτητη
για τον καθορισμό του “ορθού” διοδίου. Ο προσδιορισμός σε μια πρώτη φάση των ωφελειών του χρήστη του νέου έργου, λαμβάνοντας υπόψη και τα υπόλοιπα ανταγωνιστικά
μεταφορικά μέσα, θα μας επιτρέψει να εκτιμήσουμε τη στάθμη της προκαλούμενης κυκλοφορίας σαν αποτέλεσμα των ωφελειών. Πληροφοριακά στοιχεία που έχουν σχέση
με την τοπική, εθνική και διεθνή εξέλιξη του κυκλοφοριακού φόρτου του παρελθόντος
είναι χρήσιμα. Ιδιαίτερα χρήσιμα είναι τα στοιχεία εκείνα που έχουν σχέση με την αύξηση
του κυκλοφοριακού φόρτου μετά από την κατασκευή παρόμοιων έργων. Ο μελετητής
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που θα ασχοληθεί με την κυκλοφοριακή ανάλυση θα πρέπει επίσης, να ερευνήσει και
να εντοπίσει τις νέες περιοχές προέλευσης-προορισμού τόσο των επιβατών όσο και των
εμπορευμάτων που θα συνθέσουν την μελλοντική κυκλοφορία, διότι μπορεί να έχουν
ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύνθεση του νέου κυκλοφοριακού φόρτου, όπως για παράδειγμα
η ίδρυση ή η σύνδεση με μια βιομηχανία π.χ. βιομηχανική περιοχή ή η σύνδεση με ένα
αστικό κέντρο θα επιφέρουν οπωσδήποτε χαρακτηριστικές αλλαγές στο σύστημα προέλευσης προορισμού.1
Μια βασική προσέγγιση του μελλοντικού κυκλοφοριακού φόρτου μπορεί να γίνει,
όπως είδαμε παραπάνω, εάν προσδιορισθούν οι βασικότεροι συντελεστές που έχουν συμβάλλει στην κυκλοφοριακή εξέλιξη του παρελθόντος (ανάλυση παρελθόντων τάσεων).
Για τις μετακινήσεις των επιβατών οι έρευνες έχουν δείξει, ότι οι βασικότεροι από τους
συντελεστές αυτούς είναι η αύξηση του πληθυσμού και του εισοδήματος.
Επίσης, αξιόλογο παράγοντα αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου αποτελεί και η σημαντική μείωση του μεταφορικού κόστους.
Η στάθμη (εξέλιξη) όμως της μελλοντικής κυκλοφορίας δεν είναι εύκολο να ερμηνευθεί πάντα με τη βοήθεια μόνο κάποιων μεταβλητών (στοιχείων), που μπορούν να
προβλεφθούν σε ομαλή κοινωνικοοικονομική εξέλιξη με κάποιο βαθμό αξιοπιστίας. Η
πρόβλεψη του κυκλοφοριακού φόρτου στη σημερινή μας “πολύπλοκη” εποχή εξαρτάται
από πολλούς και αρκετά ευαίσθητους παράγοντες (συντελεστές). Έτσι, οι κυκλοφοριακές προβλέψεις, όπως και όλες οι άλλες προβλέψεις, παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες,
απαιτούν πολύπλευρες γνώσεις, εξαρτώνται από μεταβλητές που επηρεάζονται άμεσα
από την εξέλιξη του πληθυσμού, από την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, από τη μείωση
ή αύξηση του ελεύθερου χρόνου, από τη μείωση του χρόνου ταξιδιού, από τη μείωση
του κόστους μεταφοράς κλπ.
Τα τελευταία χρόνια, έχουν εκπονηθεί αρκετά οικονομετρικά μοντέλα, τα οποία βοηθούν σημαντικά στον προσδιορισμό του μελλοντικού κυκλοφοριακού φόρτου.
Επειδή όμως, όπως είδαμε, το δυσκολότερο στάδιο στην εκπόνηση των συγκοινωνια-

1

Η τελική οριοθέτηση της ζώνης επιρροής του έργου θα πρέπει να γίνει με βάση τα κυκλοφοριακά στοιχεία
που προέκυψαν από τη μελέτη προέλευση - προορισμού.
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κών μελετών είναι η εκτίμηση των μελλοντικών κυκλοφοριακών φόρτων, θα πρέπει και
κυρίως σε περιόδους οικονομικής κρίσης και αβεβαιότητας, να χρησιμοποιούνται για τη
μελλοντική εξέλιξη της κυκλοφορίας εναλλακτικά σενάρια. Δηλαδή, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διαφορετικοί ρυθμοί εξέλιξης για κάθε κατηγορία οχήματος και κατά περιοχή, οι οποίοι θα βασίζονται στην αναμενόμενη οικονομική και πληθυσμιακή εξέλιξη της
περιοχής, διότι όπως είδαμε, η αύξηση των επιβατικών αυτοκινήτων σχετίζεται κυρίως με
τον πληθυσμό, το κατά κεφαλήν εισόδημα και τις τιμές πώλησης των Ι.Χ. αυτοκινήτων,
ενώ η αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών σχετίζεται με την αύξηση της παραγωγής, της ζήτησης και της μείωσης του κόστους μεταφοράς.2
Ο σωστός υπολογισμός των εναλλακτικών αυτών σεναρίων της εξέλιξης του κυκλοφοριακού φόρτου θα μας βοηθήσει στο να αποφύγουμε μια υπερδιαστασιοπλόγηση /
υπερδιαστασιολόγηση του έργου.
Ιδιαίτερες δυσκολίες στη διαστασιολόγηση ενός οδικού έργου υπάρχουν όταν ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι έντονα εποχιακός.
Ένα άλλο βασικό μέρος αυτής της ενότητας αποτελεί ο προσδιορισμός της κυκλοφορίας, ο οποίος θα εκτραπεί από το υφιστάμενο συγκοινωνιακό δίκτυο στο νέο οδικό έργο,
δηλαδή ο προσδιορισμός της κατανομής της κυκλοφορίας στο υφιστάμενο δίκτυο και
στο προτεινόμενο οδικό έργο. Η πρόβλεψη αυτή προϋποθέτει γνώση της προέλευσης/
προορισμού των οχημάτων και επιβατών και την ελαστικότητα της ζήτησης για το νέο
έργο σε σχέση με το ύψος των διοδίων, καθώς επίσης και ενημέρωση των κινούμενων
στον άξονα για το μέγεθος των ωφελειών από τη χρήση του νέου οδικού έργου. Οι παράγοντες που επηρεάζουν του οδηγούς στη λήψη των αποφάσεων διακρίνονται σε δύο
κατηγορίες:
α) σε αυτούς που μπορούν να ποσοτικοποιηθούν (ποσοτικοί παράγοντες), όπως το λειτουργικό κόστος των οχημάτων, τα διόδια, η μείωση του χρόνου ταξιδιού και
β) στους ποιοτικούς παράγοντες, τέτοιοι παράγοντες είναι η ασφάλεια, η άνεση ταξιδιού
κλπ.
Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, οι χρήστες λαμβάνουν στους υπολογισμούς τους τους
2

Ifo-Institut fuer Wirtschaftsfoerderung: Entwicklung Wirtschaft - Verkehr 1970, 1979, 1990, Koeln
1981.
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ποιοτικούς παράγοντες ως όφελος (Bonus), το οποίο εκπίπτει από το συνολικό κόστος
της διαδρομής που ακολουθούν. Ο προσδιορισμός της κατανομής του κυκλοφοριακού
φόρτου μεταξύ δύο εναλλακτικών ανταγωνιστικών διαδρομών εκτός αστικών περιοχών
μπορεί να γίνει με κάποιο βαθμό αξιοπιστίας τόσο από εμπειρικούς τύπους όσο και από
διαγράμματα (καμπύλες) εκτροπής (βλέπε διάγραμμα 1, σελ. 31).
Ένα άλλο βασικό μέρος αυτού του κεφαλαίου είναι και ο υπολογισμός (πρόβλεψη) της
πρόσθετης κυκλοφορίας. Πρόσθετη κυκλοφορία (Induced Traffic) είναι η κυκλοφορία, η
οποία γεννάται σε μία περιοχή από την κατασκευή ενός νέου σύγχρονου οδικού έργου
πέρα από την κυκλοφορία η οποία εκτρέπεται (Diverted Traffic) εκ των υφιστάμενων
οδών της ίδιας περιοχής προς το νέο οδικό έργο.
Η παραπάνω πρόσθετη κυκλοφορία οφείλεται στη βελτίωση της προσιτότητας και τη
δημιουργία νέων κινήτρων, τα οποία δικαιολογούν τις πρόσθετες μετακινήσεις προσώπων
και μεταφοράς αγαθών. Σε πολλές περιπτώσεις, η πρόσθετη κυκλοφορία έχει υπερβεί το
μέγεθος της εκτρεπόμενης κυκλοφορίας, αυτό παρατηρείται, όταν η βελτίωση της προσιτότητας και τα οφέλη που προκύπτουν, όπως μείωση του χρόνου μετακίνησης, μείωση
του κόστους διαδρομής, αύξηση του βαθμού ασφάλειας και άνεσης είναι ουσιαστικά.
Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω στη συνολική εξέλιξη της μελλοντικής κυκλοφορίας
θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται:
• η αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου λόγω αύξησης του πληθυσμού, εισοδήματος
κλπ.
• η εκτρεπόμενη κυκλοφορία και
• η πρόσθετη κυκλοφορία.

2.4. Καθορισμός τυπικής διατομής
Ο καθορισμός της τυπικής διατομής ενός οδικού έργου αποτελεί βασικό στοιχείο της
μελέτης.3
Η γνώση μεθοδολογίας για την ορθολογική επιλογή της διατομής, βάσει συγκεκριμέ-

3

RAS-Q / 1996.
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νων κριτηρίων κυκλοφορίας, οικονομικότητας, ασφάλειας και άνεσης προβάλλεται σαν
πρωταρχική ανάγκη στους σύγχρονους κανονισμούς οδοποιίας.
Οι Γερμανικοί Κανονισμοί RAS-Q έχουν καθιερώσει 17 τύπους. Στην Ελλάδα έχουν
πρόσφατα καθιερωθεί τέτοιοι κανονισμοί.
Κάθε τυπική διατομή αποτελείται από κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία, ο αριθμός και
οι διαστάσεις των οποίων καθορίζονται από τον τύπο της οδού. Η μορφή της διατομής
θα πρέπει να επιλεγεί με βάση τα κυκλοφοριακά (κυκλοφοριακή ικανότητα και μέγιστος
βαθμός ασφαλείας), κατασκευαστικά και οικονομικά κριτήρια. Εδώ, θα πρέπει να τονίσουμε, ότι για να επιτύχουμε τον αναγκαίο βαθμό ασφαλείας, θα πρέπει η τυπική διατομή να κρατείται για μεγάλα διαστήματα σταθερή, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα
στο χρήστη να μπορεί να αναγνωρίζει από τη διατομή τον χαρακτήρα της οδού και να
προσαρμόζεται έγκαιρα ανάλογα.
Επίσης, για να αποφύγουμε τις ανεπιθύμητες υπερφορτώσεις της οδού (κυκλοφοριακή
συμφόρηση), οι οποίες μειώνουν σε αρκετό βαθμό το επίπεδο εξυπηρέτησης, θα πρέπει
η επιλογή της τυπικής διατομής να λαμβάνει υπόψη και την ώρα αιχμής (ωριαίος φόρτος). Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι ο καταλληλότερος ωριαίος φόρτος μελέτης είναι
ο 30ος ωριαίος φόρτος, δηλαδή ο κυκλοφοριακός φόρτος των 30 πιο φορτισμένων ωρών
του έτους. Οι πιθανότητες υπέρβασης του 30ου ωριαίου κυκλοφοριακού φόρτου είναι
σύμφωνα με το Highway Capacity Manual (HCM) μόνο 0,34%, δηλαδή κατά 99,66% δεν
πρόκειται ο ωριαίος κυκλοφοριακός φόρτος να υπερβεί τον 30ο ωριαίο φόρτο.
Σύμφωνα με το HCM, ο ωριαίος κυκλοφοριακός φόρτος αντιπροσωπεύει για τους αυτοκινητόδρομους το 12,7% μέχρι 13,6% του ημερήσιου κυκλοφοριακού φόρτου.
Έτσι, με βάση τη μέχρι τώρα ανάλυση, η επιλογή της κατάλληλης διατομής γίνεται με
γνώμονα τις παρακάτω παραμέτρους:
• Κυκλοφοριακό φόρτο
• Κατηγορία οδού
• Ταχύτητα υπολογισμού
Η ποιότητα κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο δρόμο έχει άμεση σχέση με το κατά πόσο
μπορεί να επιτευχθεί με την επιλεγείσα διατομή, η προκαθορισθείσα ταχύτητα μελέτης,
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δηλαδή κατά πόσο εξασφαλίζεται και για τις δύο κατευθύνσεις και για το σύνολο της
οδού η ταχύτητα μελέτης. Επίσης, εδώ θα πρέπει να εξετασθεί, εάν ο βαθμός εκμετάλλευσης της διατομής είναι επαρκής, έτσι ώστε η διατομή να μην είναι αντιοικονομική.
Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε εάν η διατομή έχει επιλεγεί σωστά ή έχει υπερδιαστασιολογηθεί/ υποδιαστασιολογηθεί. Η οικονομικότητα του έργου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από τη σωστή επιλογή διατομής, διότι η επιλεγείσα διατομή εφαρμόζεται σε σημαντικό
μήκος της οδού και συνεπώς επηρεάζει σημαντικά το κόστος του έργου. Επίσης, τα χαρακτηριστικά της τυπικής διατομής και η σύνθεσή τους θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε
να είναι δυνατή, όταν οι κυκλοφοριακές συνθήκες το απαιτήσουν, η διαπλάτυνση ή ο
διπλασιασμός της.
Πολλές φορές συμβαίνει, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές προβλέψεις, να μελετάται μια
τυπική διατομή με πρόβλεψη μελλοντικής αναβάθμισης ή να μελετάται μια τελική διατομή
και να κατασκευάζεται μόνο ένα τμήμα αυτής, όσο είναι απαραίτητο για τις σημερινές και
άμεσες μελλοντικές ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η διατομή, που θα κατασκευασθεί για να εξυπηρετεί σημερινές και μελλοντικές ανάγκες, να είναι τέτοια, ώστε να μπορεί
κάθε κατηγορία οχήματος να αναπτύξει την επιτρεπόμενη ταχύτητα (ταχύτητα μελέτης).
Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να πούμε ότι βασική προϋπόθεση για τον καθορισμό
της σωστής τυπικής διατομής μιας οδού αποτελεί η πρόβλεψη και η ανάλυση του μελλοντικού κυκλοφοριακού φόρτου μετά την ολοκλήρωση του προτεινόμενου έργου, καθώς
επίσης και ο προσδιορισμός και η διάρκεια των κυκλοφοριακών αιχμών. Έτσι, μια πρόβλεψη που δεν θα απέχει αισθητά από τη μελλοντική εξέλιξη της κυκλοφορίας θα μας
βοηθήσει στο να αποφύγουμε τον καθορισμό μιας αντιοικονομικής διατομής, δηλαδή την
υπερδιαστασιολόγηση ή υποδιαστασιολόγηση του έργου και εκτός αυτού θα επιτρέψει
να παραμείνει το επίπεδο εξυπηρέτησης του προτεινόμενου έργου για μεγάλο χρονικό
διάστημα σε αρκετά υψηλό επίπεδο.

2.5. Περιγραφή τεχνικού μέρους του προτεινόμενου έργου
Σε μια καλώς επιμελημένη μελέτη σύμβασης παραχώρησης (ΣΔΙΤ) θα πρέπει τα τεχνικά μελετητικά δεδομένα να περιέχονται σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Επίση, σε
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αρκετά ικανοποιητικό βαθμό θα πρέπει να αναπτύσσονται οι εναλλακτικές λύσεις και οι
παρακάμψεις, διότι σκοπός της μελέτης αυτής είναι να διαπιστωθεί εάν είναι δυνατή η
αυτοχρηματοδότηση του προτεινόμενου έργου. Η δυνατότητα, όμως, αυτή στηρίζεται
κυρίως στις επιπλέον υπηρεσίες, τις οποίες θα προσφέρει το προτεινόμενο νέο οδικό
έργο στους χρήστες του, δηλαδή, στα πλεονεκτήματα που παρέχει η νέα επένδυση έναντι της υφιστάμενης κατάστασης. Η σωστή αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων αυτών, η
οποία βασίζεται σε μια σωστά τεκμηριωμένη παρουσίαση του τεχνικού μέρους, θα μας
βοηθήσει σημαντικά στο να καθορίσουμε το “ορθό” ύψος διοδίων. Επίσης, μια καλώς επιμελημένη τεχνική περιγραφή του επιλεγέντος έργου θα μας επιτρέψει να εκτιμήσουμε,
όσο γίνεται πιο σωστά, το κόστος του έργου.
Οι ενότητες, οι οποίες περιέχονται στο κεφάλαιο αυτό σε γενικές γραμμές είναι:
• Γενικά χαρακτηριστικά του έργου
• Περιγραφή της χάραξης
• Γεωλογικά χαρακτηριστικά της χάραξης
• Γέφυρες και λοιπά τεχνικά έργα
• Αποχετεύσεις – αποστράγγιση
• Απαλλοτριώσεις

2.6. Ανάλυση Κόστους - Οφέλους
Η θεωρητική θεμελίωση της ανάλυσης κόστους – οφέλους έγινε στα μέσα του 19ου
αιώνα. Οι γενικές αρχές της κωδικοποιήθηκαν έναν αιώνα αργότερα, δηλαδή στη 10ετία
του ’50.
Στα χρόνια που ακολούθησαν καθιερώθηκε σαν κύριο βοήθημα στην αξιολόγηση των
επενδυτικών δραστηριοτήτων, τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημοσίων. Οι διεθνείς οργανισμοί εξέδωσαν, μάλιστα, και σχετικές οδηγίες. Κανένα επενδυτικό σχέδιο δεν χρηματοδοτούσαν οι οργανισμοί αυτοί, εάν δεν είχε την απαιτούμενη ανάλυση κόστους – οφέλους. Σήμερα, το ενδιαφέρον για την ανάλυση κόστους - οφέλους είναι και στη χώρα μας,
εξαιτίας των αυξημένων κοινοτικών κονδυλίων (χρηματοδοτήσεων) ιδιαίτερα έντονο.
Η ανάλυση κόστους – οφέλους είναι ένας τρόπος προσδιορισμού της ωφελιμότητας
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των οικονομικών αποφάσεων, περιλαμβάνει την απαρίθμηση και την αποτίμηση όλων
των σχετικών δαπανών και ωφελειών. Αποτελεί, με άλλα λόγια, μια μεθοδολογία παράθεσης και αξιολόγησης των μεγεθών (παραγόντων) που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά
την αξιολόγηση και λήψη οικονομικών αποφάσεων.
Ως κύρια θέση της ανάλυσης κόστους – οφέλους ορίζεται ο λόγος: παρούσα αξία όλων
των ωφελειών διά της παρούσας όλων των δαπανών. Πιο ειδικά, η ανάλυση κόστους
– οφέλους καλείται να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:
• Ποια κόστη και ποιες ωφέλειες πρέπει να συμπεριληφθούν
• Πώς πρέπει να αποτιμηθούν τα κόστη και οι ωφέλειες
• Με ποιο επιτόκιο πρέπει να γίνει η προεξόφληση
• Ποιοι είναι οι σχετικοί περιορισμοί
Χαρακτηριστική είναι η βαρύτητα της ανάλυσης κόστους – οφέλους και στην αξιολόγηση των οδικών και λοιπών τεχνικών αναπτυξιακών έργων.

2.6.1. Στοιχεία (εκτιμήσεις) κόστους του οδικού έργου
Τεκμηριωμένες εκτιμήσεις του κόστους του έργου αποτελούν καθοριστικό στοιχείο
των μελετών των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης κόστους-οφέλους για να έχουν σχέση με την πραγματικότητα προϋποθέτουν (απαιτούν) μια σωστά τεκμηριωμένη εκτίμηση του κόστους
του έργου. Οι αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της επένδυσης από μια
υπερεκτίμηση / υποεκτίμηση του κόστους είναι συνήθως μη ανατρέψιμες, με συνέπεια η
επιβίωση της επιχείρησης να παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένες δυσκολίες. Το κόστος ενός
οδικού έργου αποτελείται, όπως γνωρίζουμε, από ένα διαχρονικό άθροισμα δαπανών.
Στις διαχρονικές αυτές δαπάνες συμπεριλαμβάνονται:
• Κόστη μελετών: αφορά στις δαπάνες εκπόνησης των μελετών. Συνήθως, υπολογίζονται (λαμβάνονται), όπως είδαμε, ως ποσοστό του κόστους κατασκευής.
• Κόστη απαλλοτρίωσης: αναφέρονται στις δαπάνες που απαιτούνται για τις αναγκαίες
απαλλοτριώσεις. Σε γενικές γραμμές μπορεί να πει κανείς, ότι τα κόστη αυτά για μη
κατοικημένες περιοχές κυμαίνονται μεταξύ 2% και 10% του κόστους κατασκευής. Μέ-
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χρι σήμερα στη χώρα μας, οι απαλλοτριώσεις θεωρούνται ευθύνη του δημόσιου τομέα
και επομένως οι απαιτούμενες δαπάνες καλύπτονται από δημόσιους πόρους.
• Κόστη κατασκευής: περιλαμβάνουν οποιαδήποτε δαπάνη έχει σχέση με την κατασκευή του έργου. Σε μια αναλυτική διαδικασία εκτίμησης του κόστους κατασκευής
αναφέρονται :
- εκτιμώμενος προϋπολογισμός από την τεχνική μελέτη,
- γενικά έξοδα οργάνωσης του εργοταξίου ως ποσοστό επί του εκτιμώμενου από την
μελέτη προϋπολογισμού,
- απρόβλεπτα έξοδα ως ποσοστό επί των παραπάνω δαπανών,
- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Αναφέρεται ως ποσοστό στο άθροισμα των
παραπάνω δαπανών.
Το κόστος κατασκευής κατανέμεται στο χρονικό ορίζοντα (διάρκεια) κατασκευής του
έργου. Υπάρχουν σχετικές στατιστικές καμπύλες κατανομής του κόστους κατασκευής.
Συνήθως, για περίοδο κατασκευής τριών ετών οι αντίστοιχες απορροφήσεις ως ποσοστό
του κόστους κατασκευής είναι : 10% το πρώτο έτος, 50% το δεύτερο και 40% το τρίτο,
ανάλογες εκτιμήσεις υπάρχουν και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.
• Κόστη συντήρησης και λειτουργίας: αφορούν τις δαπάνες που έχουν σχέση με τη συντήρηση (ετήσια και περιοδική) και την καλή λειτουργία του έργου. Χαρακτηριστικές
τέτοιες δαπάνες σε ένα οδικό έργο είναι:
- συντήρησης οδοστρώματος (αντικατάσταση αντιολισθηρού τάπητα),
- συντήρησης τεχνικών έργων,
- συντήρησης ερεισμάτων, στηθαίων ασφαλείας, αποχέτευσης, φωτισμού κλπ.,
- λειτουργίας και αστυνόμευσης,
- καθαρισμός από χιονοπτώσεις κλπ.
• Κόστη κατασκευής και λειτουργίας σταθμών διοδίων. Η διαστασιολόγηση των σταθμών
διοδίων, δηλαδή, η εκτίμηση του κόστους κατασκευής και λειτουργίας τους εξαρτάται
από τον προβλεπόμενο κυκλοφοριακό φόρτο του οδικού έργου. Βασικές παραδοχές
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Τ.Ε.Ο. για τη διαστασιολόγηση των σταθμών διοδίων
είναι:
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- κάθε χειροκίνητη (μηχανική) λωρίδα (πύλη) διοδίων εξυπηρετεί περίπου 350 μικτά
οχήματα ανά ώρα,
- κάθε λωρίδα κυκλοφορίας αντιστοιχεί σε 4 χειροκίνητες ή μία ηλεκτρονική λωρίδα
διοδίων.
Οι δαπάνες κατασκευής μετωπικών σταθμών διοδίων με πρόβλεψη εγκατάστασης ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων, σύμφωνα με στοιχεία του ταμείου εθνικής οδοποιίας (ΤΕΟ),
ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 250.000 ευρώ ανά λωρίδα διοδίων (τιμές 1994). Το κόστος
αυτό εξαρτάται από το μέγεθος του σταθμού διοδίων. Για σταθμούς μέχρι 10 λωρίδων, το
κόστος αυξάνεται σε 300.000 ευρώ ανά λωρίδα, για μεγαλύτερους, μειώνεται στα 200.000
ευρώ ανά λωρίδα. Το κόστος εξοπλισμού εκτιμάται σε 60.000 ευρώ περίπου ανά λωρίδα διοδίων. Το κόστος κατασκευής και εξοπλισμού κάθε πλευρικού σταθμού εκτιμάται στο 10%
του κόστους των μετωπικών σταθμών. Οι λειτουργικές δαπάνες σύμφωνα με τα παραπάνω
στοιχεία ανέρχονται στα 80.000 ευρώ ετησίως ανά λωρίδα διοδίων (τιμές 1994) εκ των
οποίων το 75% αφορά σε αμοιβές προσωπικού, το 15% σε συντήρηση και το υπόλοιπο
10% σε διάφορα έξοδα. Οι λειτουργικές δαπάνες κάθε πλευρικού σταθμού ανέρχονται στο
15% των μετωπικών. Οι παραπάνω δαπάνες σε σημερινές τιμές εκτιμάται ότι είναι περίπου
διπλάσιες. Επειδή όμως, όπως είδαμε, το συνολικό κόστος είναι ένα διαχρονικό άθροισμα
δαπανών, θα πρέπει τόσο οι δαπάνες κατασκευής, όσο και οι δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας για να μπορούν να είναι συγκρίσιμες, να αναφέρονται σε κάποια κοινή χρονική
στιγμή, δηλαδή, σε ένα έτος βάσης (αναφοράς) όπως αλλιώς λέγεται.
Σαν κοινή χρονική στιγμή (έτος βάσης) λαμβάνεται (επιλέγεται) συνήθως ή η 1/1
του έτους έναρξης κατασκευής ή η 1/1 του έτους έναρξης και λειτουργίας του έργου. Η
αναφορά σε ένα κοινό έτος (έτος βάσης), συνήθως σε αυτό της έναρξης της λειτουργίας
του έργου, κρίνεται απαραίτητη, όπως θα δούμε στη συνέχεια και για την ευχερέστερη
σύγκριση των δαπανών και ωφελειών (εκροών / εισροών) του έργου. Η αναπροσαρμογή
(επικαιροποίηση) των διοδίων γίνεται συνήθως με βάση τον πληθωρισμό.
Επίσης, μια μελέτη αυτοχρηματοδότησης δεν θα ήταν πλήρης αν δεν περιείχε προτάσεις και λύσεις για την εξεύρεση των αναγκαίων κεφαλαίων, δηλαδή, δεν πρέπει να
δείχνει απλά αν το επενδυτικό πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτηθεί, αλλά θα πρέπει να
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εντοπίσει με σαφήνεια τις πηγές χρηματοδότησης. Υπάρχουν αναρίθμητες περιπτώσεις
επενδυτικών προσπαθειών που απέτυχαν, επειδή η ενότητα της μελέτης σκοπιμότητας
που ασχολείται με τη χρηματοδότηση δεν είχε την απαιτούμενη πληρότητα.
Κύριος σκοπός της ενότητας αυτής είναι να δώσει απάντηση στις παρακάτω βασικές
ερωτήσεις:
• Πόσοι χρηματικοί πόροι θα χρειαστούν στα διάφορα στάδια υλοποίησης της επενδυτικής προσπάθειας.
• Ποιες είναι οι εφικτές εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.
• Ποιος ο άριστος συνδυασμός χρηματοδότησης και κεφαλαιακής διάρθρωσης της επιχείρησης, ειδικότερα ποιο θα πρέπει να είναι το μέγεθος των ιδίων κεφαλαίων, ποιο
το μέγεθος του μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου δανεισμού ή άλλων πηγών
χρηματοδότησης και ποιες οι επιπτώσεις τους στην αποδοτικότητα της επένδυσης.
• Από πότε θα αρχίσει η επιχείρηση να έχει ταμειακούς πόρους από έσοδα των διοδίων,
ώστε να είναι δυνατή όχι μόνο η πληρωμή των δαπανών λειτουργίας, αλλά και η αποπληρωμή των δανείων και άλλων υποχρεώσεων.
• Ποια θα είναι η γενικότερη στρατηγική και πολιτική για την αντιμετώπιση ολοκλήρου
του χρηματοδοτικού προβλήματος της επένδυσης για το χρόνο ζωής της κλπ.
Η εμπειρία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για οδικά έργα, που έχουν χρηματοδοτηθεί
μερικά ή ολικά από τον ιδιωτικό τομέα, δείχνει ότι οι κυριότερες πηγές χρηματοδότησης
είναι:
• Ίδια κεφάλαια
• Τραπεζικά δάνεια και εγγυήσεις από διεθνείς και εγχώριες πηγές
• Δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
• Χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και εθνικούς πόρους
• Άλλες πιθανές πηγές

2.6.2. Προσδιορισμός και ανάλυση ωφελειών
Βασικός σκοπός της ανάλυσης κόστους – οφέλους είναι σύμφωνα με τα παραπάνω,
η παραπέρα διερεύνηση της σκοπιμότητας της κατασκευής του προτεινόμενου έργου.
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Δηλαδή, θα πρέπει τεκμηριωμένα να εκτιμήσουμε τις ωφέλειες που θα προκύψουν από
την κατασκευή του νέου δρόμου τόσο για το χρήστη, όσο και γενικότερα για την εθνική
οικονομία και τη σύγκρισή τους με το κόστος του έργου. Οι δείκτες που θα προκύψουν
θα δώσουν το μέγεθος της αποδοτικότητας της εξεταζόμενης επένδυσης. Μέθοδοι ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης υπάρχουν πολλοί. Μια πρώτη ένδειξη για την οικονομική ορθότητα του εξεταζόμενου έργου είναι, όταν ο λόγος ωφέλειες προς δαπάνες (Ω/Δ)
είναι μεγαλύτερος ή ίσος με τη μονάδα. Για να μπορέσουμε να κάνουμε την παραπάνω
εκτίμηση θα πρέπει το σύνολο των ωφελειών και των δαπανών να είναι γνωστό. Στην
παραπάνω αξιολόγηση λαμβάνονται υπ’ όψη κυρίως εκείνες οι ωφέλειες που μπορούν να
εκτιμηθούν με σχετική ποσοτική επάρκεια (αποτίμηση σε χρήμα).4 Οι κυριότερες πηγές
ωφελειών που προκύπτουν από την κατασκευή ή βελτίωση ενός οδικού έργου είναι:
• ωφέλειες από τη μείωση του λειτουργικού κόστους,
• ωφέλειες από τη μείωση του χρόνου μετακίνησης,
• ωφέλειες από τη μείωση των οδικών ατυχημάτων,
• ωφέλειες από τη διαφορά στο κόστος συντήρησης υφιστάμενου και νέου δρόμου,
• λοιπές πηγές ωφελειών (εδώ περιλαμβάνονται συνήθως οι ωφέλειες που έχουν σχέση
με τη μείωση του θορύβου, της ρύπανσης, με την επίδραση στις κοινωνικές σχέσεις,
στο ζωικό και φυτικό βασίλειο, στην εικόνα του φυσικού τοπίου, στις οπτικές κακοποιήσεις κλπ.).
Ως χρονική περίοδος αξιολόγησης μιας επενδυτικής δραστηριότητας που αφορά ένα
οδικό έργο προτείνεται η 20ετία. Για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα οι κίνδυνοι από
τους αστάθμιστους παράγοντες πολλαπλασιάζονται.

2.6.2.1. Ωφέλειες από τη μείωση του λειτουργικού κόστους
Το λειτουργικό κόστος των οχημάτων σε ένα οδικό έργο εξαρτάται, όπως γνωρίζουμε,
πέρα από το μήκος του και από α) τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά και κυρίως από την

4

Τσαμπούλας, Δ.: Στοιχεία για την αξιολόγηση συγκοινωνιακών έργων υποδομής, ΕΜΠ 2004, RAS:
Empfehlungen fuer Witrschaftbichkeitsuntersuchungen an Strassen (EWS). Aktualisierung den RAS-W
86, Ausgabe 1997.
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κλίση και την καμπυλότητα, β) την ποιότητα οδοστρώματος, γ) τη διέλευση από κατοικημένες περιοχές κλπ.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά επηρεάζουν τις ταχύτητες κίνησης των οχημάτων και
συνεπώς το λειτουργικό τους κόστος. Επομένως, η βελτίωση των χαρακτηριστικών αυτών έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του λειτουργικού κόστους και το χρόνο ταξιδιού.
Για την εκτίμηση του λειτουργικού κόστους υπάρχουν πολλές μέθοδοι. Εδώ απλά
αναφέρουμε τη μεθοδολογία DELTA-L της Louis Berger International, Inc. που είχε υιοθετήσει το ΥΠΕΧΩΔΕ.5
Η ανάλυση DELTA-L λαμβάνει σαν βασικό λειτουργικό κόστος εκκίνησης το κόστος
λειτουργίας ενός οχήματος σε ιδανικό δρόμο και το προσαυξάνει με ένα πρόσθετο κόστος (DELTA-L) που παρουσιάζεται εξ αιτίας των μη ιδανικών χαρακτηριστικών του υπό
εξέταση τμήματος. Το πρόσθετο κόστος εξ αιτίας των μη ιδανικών χαρακτηριστικών δεν
προκύπτει κατά τρόπο άμεσο σε χρήμα, αλλά έμμεσα σαν επαύξηση (ΔL) του αντίστοιχου
μήκους (L) του οδικού έργου, δηλαδή, εξισώνει η μέθοδος αυτή το μήκος του εξεταζόμενου οδικού έργου με αυτό του έργου που λαμβάνομε σαν ιδεατό.
Τα μεγέθη (χαρακτηριστικά) που εξετάζει η παραπάνω μέθοδος είναι:
1.

DELTA-L (ΔL)

2.

“

“

(“ )

Ταχύτητας (Λειτουργική ταχύτητα του οχήματος διαφορετική
από την ταχύτητα μελέτης).
Κύκλων αλλαγής ταχύτητας

3.
4.

“
“

“
“

(“ )
(“ )

Κλίσεων κατά μήκους του δρόμου
Καμπυλών

5.
6.

“
“

“
“

(“ )
(“ )

Κυκλοφοριακών αλληλεπιδράσεων
Κατάσταση οδικής επιφάνειας

7.

“

“

(“ )

Τύπου οδικής επιφάνειας

Το συνολικό λειτουργικό κόστος υπολογίζεται στη συνέχεια από τον τύπο:

�.�. � �.�. � (L � �L )
1000
Όπου:

Σ.Κ. = Συνολικό Κόστος
Β.Κ. = Αρχικό (Βασικό) Κόστος

5

Vehicle Operating Costs, ΥΠΕΧΩΔΕ / LBI, 1984.
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Για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε τις επιπλέον ωφέλειες του νέου οδικού έργου
υπολογίζουμε, όπως είδαμε παραπάνω, χωριστά το λειτουργικό κόστος για το υφιστάμενο και χωριστά για το νέο οδικό έργο. Η διαφορά αυτή παρουσιάζει τις ωφέλειες που θα
έχει ο χρήστης του νέου έργου.
Η μέθοδος DELTA-L στηρίζεται και από τα ανάλογα προγράμματα Η/Υ.
Σύμφωνα με τη μέθοδο DELTA-L η εκτίμηση του λειτουργικού κόστους γίνεται χωριστά για 5 κατηγορίες οχημάτων (επιβατικά, ημιφορτηγά, λεωφορεία, ελαφρά φορτηγά,
βαριά φορτηγά) και για διάφορα επίπεδα κυκλοφορίας.

2.6.2.2. Ωφέλειες από τη μείωση του χρόνου μετακίνησης
Η μείωση του χρόνου ταξιδιού (μετακίνησης) έχει οικονομική αξία και για το χρήστη
του έργου, αλλά και για την εθνική οικονομία γενικότερα, αφού ο χρόνος αυτός θα διατεθεί στην παραγωγική διαδικασία, αυξάνοντας έτσι το συνολικό προϊόν της χώρας.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τη μείωση του χρόνου ταξιδιού που έχει σχέση με την
εργασία, όσο και για τη μείωση του χρόνου ταξιδιού για άλλες μετακινήσεις όπως π.χ.
αναψυχής, επίσκεψης συγγενών κλπ., αφού με τη μείωση του χρόνου ταξιδιού αυξάνεται ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο χρήστης για άλλες δραστηριότητες.
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, ο χρόνος έχει αξία, η οποία αφού αποτιμηθεί σε
χρηματικές μονάδες λαμβάνεται υπόψη στις ωφέλειες που προκύπτουν από την κατασκευή του νέου δρόμου. Για την ποσοτικοποίηση της ωφέλειας αυτής υπάρχουν αρκετοί
μέθοδοι. Η τιμολόγηση της παραπάνω ωφέλειας γίνεται ξεχωριστά για το χρόνο που
αφορά εργασιακή σχέση και ξεχωριστά για τις υπόλοιπες μετακινήσεις.
Στην πρώτη περίπτωση (μείωση χρόνου ταξιδιού που έχει σχέση με την εργασία) η
τιμολόγηση γίνεται συνήθως με βάση το μέσο ημερομίσθιο αυξημένο με τις ανάλογες
επιβαρύνσεις. Για την τιμολόγηση του ελεύθερου χρόνου υπάρχουν πολλοί τρόποι, των
οποίων τα αποτελέσματά διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους.
Για την αποφυγή αυτών των διαφορών έχει επικρατήσει διεθνώς να αποτιμάται η αξία
του χρόνου για τις παραπάνω δραστηριότητες (ελεύθερος χρόνος) στο 25% της αξίας
του χρόνου εργασίας.
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Στη χώρα μας η τιμολόγηση του χρόνου γίνεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ.
Η αξία του χρόνου των επαγγελματιών οδηγών (βαρέα εμπορικά οχήματα) συμπεριλαμβάνεται στο λειτουργικό κόστος των οχημάτων.

2.6.2.3. Ωφέλειες από τη μεταβολή των οδικών ατυχημάτων
Κάθε χρόνο, όπως ξέρουμε, ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων χάνει τη ζωή του ή
τραυματίζεται σε τροχαία ατυχήματα, με συνέπεια να προκύπτει ένα σημαντικό και πολύπλευρο κόστος για ολόκληρη την κοινωνία, της οποίας μέλη είναι οι παθόντες.
Στην ανάλυση του κεφαλαίου αυτού θα περιοριστούμε κυρίως στην εξέταση του θέματος από καθαρά οικονομική άποψη, όχι διότι οι άλλες επιπτώσεις που είναι αποτέλεσμα
ενός τροχαίου ατυχήματος δεν έχουν τραγικές συνέπειες σε προσωπικό και οικογενειακό
επίπεδο, αλλά γιατί η έρευνα αυτή έχει σκοπό κυρίως να προσδιορίσει και να ποσοτικοποιήσει τις οικονομικές απώλειες για το κοινωνικό σύνολο, που είναι αποτέλεσμα ενός
τροχαίου ατυχήματος.
Η προσπάθεια ποσοτικοποίησης, δηλαδή η αποτίμηση των συνεπειών από καθαρά οικονομική άποψη δέχθηκε συχνά δυσμενή κριτική.
Το να ορίζει όμως κανείς μια χρηματική (δραχμική) αξία για τις ανθρώπινες απώλειες ή
αναπηρίες από τροχαία ατυχήματα, στο πλαίσιο μιας ερευνητικής εργασίας, όπου σαν κύριο στόχο έχει να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις αυτές στο κοινωνικό σύνολο, δεν μειώνει
την προσωπική και συλλογική τραγωδία που συνεπάγονται από αυτές τις μη επιθυμητές
καταστάσεις, είτε σε επίπεδο διαρκών αποτελεσμάτων (θάνατοι ή αναπηρίες), είτε σε
επίπεδο προσωρινής ταλαιπωρίας (σοβαροί τραυματισμοί ή και κίνδυνοι ζωής). Η ενέργεια αυτή αποτελεί μόνο ένα προσεγγιστικό τρόπο προσδιορισμού και ποσοτικοποίησης
των απωλειών αυτών σε αντίστοιχο οικονομικό κόστος, με σκοπό τη χρησιμοποίηση του
κόστους αυτού σαν βασικό στοιχείο για τον κατάλληλο σχεδιασμό του οδικού δικτύου ή
για την εν γένει βελτίωση της αντίστοιχης συμπεριφοράς των επιμέρους χρηστών του
δικτύου αυτού. Η ποσοτικοποίηση του κόστους των τροχαίων ατυχημάτων βοηθάει σημαντικά, όπως γνωρίζουμε, τις μελέτες οικονομικής σκοπιμότητας στο να τεκμηριώνουν
τις προτάσεις (συμπεράσματά) τους.
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Οι συνέπειες ενός ατυχήματος διακρίνονται σε σωματικές βλάβες και σε υλικές ζημιές.
Οι σωματικές βλάβες ταξινομούνται σε:
• θανατηφόρους τραυματισμούς,
• σοβαρούς τραυματισμούς,
• ελαφρούς τραυματισμούς.
Κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες σωματικών βλαβών έχει σαν συνέπεια ένα διαφορετικό κόστος για το κοινωνικό σύνολο. Οι θανατηφόροι τραυματισμοί προκαλούν πολύ
υψηλό κόστος, αφού το άτομο απομακρύνεται εξολοκλήρου από την παραγωγική διαδικασία. Εξάλλου, το ίδιο μέγεθος κοινωνικής επιβάρυνσης προκαλείται και από τους σοβαρούς
τραυματισμούς που οδηγούν σε ανικανότητα άνω του 67%. Το άτομο είναι πλέον ανίκανο
όχι μόνο να εργαστεί, αλλά και να επιβιώσει χωρίς τη συμπαράσταση του κράτους και του
οικογενειακού του περιβάλλοντος.
Στην περίπτωση αυτή, εκτός από το κόστος των συντάξεων που παρέχει το κράτος και
το κόστος της απομάκρυνσης του ατόμου από την παραγωγική διαδικασία, έχουμε και ένα
υψηλό “υποκειμενικό κόστος” που αφορά στο σοκ, τον πόνο κ.ά. Με βάση τα στατιστικά
δεδομένα, σε κάθε ένα θανατηφόρο τραυματισμό αντιστοιχούν τρεις σοβαροί τραυματισμοί
(μόνιμες βαριές αναπηρίες).
Αντίθετα, στους ελαφρούς τραυματισμούς το κοινωνικό και υποκειμενικό κόστος είναι
οπωσδήποτε μικρότερου μεγέθους. Το άτομο στις περισσότερες περιπτώσεις εύκολα επανέρχεται στο χώρο της εργασίας του και στον παλιό ρυθμό της ζωής του, έχοντας αποκτήσει
μόνο μια δυσάρεστη εμπειρία.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε. (2006) ο θάνατος από τροχαίο εκτιμάται σε 3 εκατομμύρια ευρώ και ο βαρύς τραυματισμός σε 10.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μπορεί ο μελετητής χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες να
προσδιορίσει το χρηματικό (δραχμικό) κόστος των ατυχημάτων ή τις ωφέλειες που θα
έχει το κοινωνικό σύνολο και ο χρήστης από ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό έργο.6

6

Schnabel/ Lohse: Grundlage der Strassenverkehrestechnik und der Verkehrsplanung, Berlin 1997, σελ.
479 κ.ε. Σταυριανός Β.: Tο κοινωνικό κόστος τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα κατά το έτος 1980,
ΚΕΠΕ, Αθήνα 1985.
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2.6.2.4. Ωφέλειες από τη μείωση του κόστους συντήρησης
Όπως όλοι μας γνωρίζουμε, τα έξοδα συντήρησης σε ένα νέο δρόμο και ιδιαίτερα τα
πρώτα χρόνια, είναι πολύ λιγότερα από ένα δρόμο υπέργηρο. Ο προσδιορισμός τους δεν
παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες για το μελετητή μηχανικό.
2.6.2.5. Λοιπές ωφέλειες
Τα οδικά έργα έχουν, όπως είδαμε, ιδιαίτερη βαρύτητα στον αναπτυξιακό σχεδιασμό
(προγραμματισμό). Η Ε.Ε. κατανοώντας τη σπουδαιότητα αυτή, προσπάθησε από την
ίδρυσή της να δώσει στον τομέα των μεταφορών την πρέπουσα βαρύτητα (έμφαση)7.
Σύμφωνα λοιπόν με την έως τώρα παρουσίαση, οι ωφέλειες από ένα σύγχρονο οδικό
είναι πολλές και πολυδιάστατες.
Μερικές τέτοιες χαρακτηριστικές ωφέλειες πέρα από αυτές που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια είναι:
• ωφέλειες από την προώθηση της ισόποσης ανάπτυξης,
• ωφέλειες από την αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος,
• ωφέλειες από εξωτερικές επιδράσεις,
• ωφέλειες από μια δικαιότερη κατανομή (ανακατανομή) του εισοδήματος
• ωφέλειες από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
• ωφέλειες από την καλυτέρευση των όρων διαβίωσης,
• ωφέλειες από την καλύτερη διακίνηση και κατανομή των προϊόντων, λόγω μείωσης
του κόστους και χρόνου μεταφοράς,
• ωφέλειες από τη βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων,
• ωφέλειες από τη μείωση της ρύπανσης,
• ωφέλειες από τη μείωση του θορύβου κλπ.
Οι περισσότερες από τις ωφέλειες αυτές, που λαμβάνονται κυρίως υπόψη στο πλαίσιο
μιας κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης και όχι μιας καθαρά χρηματοοικονομικής, είναι
ωφέλειες που αφορούν γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο και στην εθνική οικονομία και
7

Καλτσούνης, Α.: Σχεδιασμός Συγκοινωνιακών Έργων – Οικονομικά Στοιχεία, ΕΜΠ 2001, σελ. 131 κ.ε.,
Ivarsson, S., Malmberg Calvo, Chr.: Private-Public Partnership for Low-Volune Roads,Transportation Research Record 1819 Paper No. LVR8-1008, Fernandes, C., Viegaw, J.: Private Financing of Road Infrastructure. Transportation Research Record 1659, Paper No 99-0687.
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όχι τόσο άμεσα στο χρήστη ή τον ιδιώτη επενδυτή του ειδικού αυτού έργου. Οι ωφέλειες
αυτές δεν είναι εύκολο να αποτιμηθούν (εκφραστούν) σε ποσοτικά μεγέθη (χρήμα), θεωρούνται ποιοτικά μεγέθη (ποιοτικές ωφέλειες).
Σε ποσοτικά μεγέθη έγιναν προσπάθειες, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, να εκφρασθούν οι ωφέλειες που προέρχονται από τη μείωση της ρύπανσης και του θορύβου.
Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να πούμε ότι οι ποιοτικές ωφέλειες που ίσως δεν ενδιαφέρουν άμεσα το χρήστη του έργου ή τον ιδιώτη επενδυτή, αποτελούν βασικά κριτήρια
κατά τη διερεύνηση της σκοπιμότητας της κατασκευής του έργου.

2.7. Καθορισμός ύψους διοδίων
Τα σημερινά διόδια στην Ελλάδα, εκτός από την Αττική Οδό, είναι σχετικά χαμηλά. Το
υπάρχον όμως οδικό δίκτυο δεν προσφέρει, στο μεγαλύτερο μέρος του, υπηρεσίες αυτοκινητόδρομων και για αυτό δεν θα είναι σκόπιμη η επιβολή υψηλότερων διοδίων. Στις Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες διαθέτουν σύγχρονη οδική υποδομή, οι τιμές διοδίων είναι πολύ
υψηλότερες. Ως βέλτιστη τιμή διοδίων μπορεί να ορισθεί αυτή για την οποία προκύπτει το
μέγιστο «όφελος». Η έννοια όφελος εξαρτάται από τη βασική θεώρηση της αξιολόγησης, η
οποία επιχειρείται.8 Η σχέση διοδίου ελαφρού οχήματος με τους άλλους τύπους οχημάτων
λαμβάνεται συνήθως με τους λόγους 1: 2: 2,5, δηλαδή 1 για τα επιβατικά και ημιφορτηγά, 2 για τα λεωφορεία και ελαφρά φορτηγά και 2.5 για τα βαριά φορτηγά.
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, το ύψος του διοδίου θα πρέπει να είναι συνάρτηση των
ωφελειών που θα έχει ο χρήστης του έργου. Έτσι, ο ορθός καθορισμός του ύψους του
διοδίου προϋποθέτει γνώση (υπολογισμό) της ελαστικότητας της ζήτησης για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του δρόμου σε σχέση με το ύψος της τιμής χρήσης του. Εδώ, θα
πρέπει να τονίσουμε ότι υψηλά διόδια δεν συνεπάγονται και υψηλά έσοδα.
Είναι, λοιπόν, φανερό ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν συνήθως τους χρήστες στην
επιλογή μεταξύ ανταγωνιστικών διαδρομών είναι η διαφορά του μέσου αντιληπτού γενικευμένου κόστους μετακίνησης μεταξύ του υφιστάμενου δρόμου και του προτεινόμενου.

8

Tσαμπούλας, Δ.: Στοιχεία για την αξιολόγηση συγκοινωνιακών έργων υποδομής. ΕΜΠ, Αθήνα 2004.
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Το μέσο αντιληπτό γενικευμένο κόστος μετακίνησης περιλαμβάνει, όπως γνωρίζουμε, το
αντιληπτό λειτουργικό κόστος των οχημάτων, το κόστος του χρόνου διαδρομής και τη
χρέωση των διοδίων εάν υπάρχουν. Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί, ότι σημαίνοντα ρόλο
στην επιλογή της διαδρομής παίζουν και οι ποιοτικοί παράγοντες όπως π.χ. η ασφάλεια
και η άνεση της διαδρομής. Η διαφορά του μέσου αντιληπτού γενικευμένου κόστους μεταξύ ανταγωνιστικών διαδρομών καλείται συνολικό αντιληπτό όφελος του γενικευμένου
κόστους. Σύμφωνα με έρευνες, οι χρήστες δεν είναι προετοιμασμένοι να πληρώσουν όλο
το συνολικό όφελος του γενικευμένου κόστους σαν διόδια, αλλά μέρος αυτού, το οποίο
ανέρχεται στο 60% περίπου.
Το διόδιο αναπροσαρμόζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως συμβαδίζει με
τον πληθωρισμό, εξαρτάται όμως και εδώ από την οικονομική πολιτική της κάθε χώρας.
Η αρχική τιμή που έχει επιλεγεί για το διόδιο ισχύει συνήθως για το έτος που θα δοθεί
ο προτεινόμενος δρόμος στην κυκλοφορία. Για τα υπόλοιπα έτη η τιμή του διοδίου θα
πρέπει να αναπροσαρμόζεται. Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, η αναπροσαρμογή αυτή
μπορεί να γίνεται ή με βάση τη μεταβολή του τιμαρίθμου ή και με άλλους τρόπους. Για
παράδειγμα στην Ισπανία η αναθεώρηση στη 10ετία του ’80 γινόταν σύμφωνα με τη μεταβολή των τιμών της βενζίνης, ενώ στην Ιταλία με βάση την παρακάτω σχέση:
Γ =

1 + 0,30 (m/m1 - 1)

όπου:

Γ =

ο συντελεστής αναθεώρησης.

’’

m=

ο μισθός ειδικευμένου εργάτη στις 30 Ιουνίου πριν την αναθεώρηση.

’’

m1 = ο ίδιος μισθός στις 30 Ιουνίου 1968 (έτος βάσης).

’’

Αν Γ≥10% γίνεται νέα αναθεώρηση.
Η εφαρμογή του παραπάνω τύπου έχει οδηγήσει σε αναπροσαρμογές της τάξης

του 3% περίπου για κάθε τρίμηνο. Στη Γαλλία η αναπροσαρμογή των διοδίων ήταν 5%
περίπου τον χρόνο (διάστημα 1976-81) έναντι 11% της μεταβολής του τιμάριθμου.
Αυτή όμως η αναπροσαρμογή δημιούργησε οικονομικά προβλήματα στις εταιρείες εκμετάλλευσης των αυτοκινητοδρόμων. Σε πολλές χώρες, κατά τις ώρες αιχμής, εφαρμόζεται
σύστημα χρέωσης με σχετικά υψηλότερες τιμές διοδίων. Στόχος της ενέργειας αυτής
είναι η μετατόπιση της κίνησης από τις ώρες αιχμής στις υπόλοιπες ώρες του 24ωρου.
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Επίδραση του διοδίου στο ύψος του κυκλοφοριακού φόρτου
Αν δεν επιβληθούν διόδια, όλη η κυκλοφορία εκτός από την τοπική θα εκτραπεί στο
νέο δρόμο. Η επιβολή, όμως, διοδίων πιθανόν να αποτρέψει (αποθαρρύνει) κάποιους υποψήφιους χρήστες να χρησιμοποιήσουν το νέο δρόμο. Αυτό βέβαια εξαρτάται από το ύψος
των διοδίων, αλλά και από τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν στις δύο ανταγωνιστικές διαδρομές όπως π.χ. λειτουργικό κόστος, χρόνος διαδρομής κλπ. Όπως είδαμε
στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει τους οδηγούς στην
επιλογή μεταξύ ανταγωνιστικών διαδρομών είναι η διαφορά του γενικευμένου κόστους
μεταξύ των ανταγωνιστικών διαδρομών, δηλαδή, η προτίμηση του νέου οδικού έργου από
τους χρήστες εξαρτάται από το μέγεθος του συνολικού οφέλους. Για την κατανομή της
κυκλοφορίας μεταξύ δύο ή περισσότερων ανταγωνιστικών διαδρομών έχουν αναπτυχθεί
διάφορα μοντέλα, η πολυπλοκότητα των οποίων εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του
εξεταζόμενου δικτύου. Σε περιπτώσεις όμως δύο ανταγωνιστικών διαδρομών εκτός αστικών περιοχών, πιστεύουμε ότι η χρησιμοποίηση καμπυλών εκτροπής μπορεί να μας δώσει
μια ικανοποιητική εκτίμηση της κατανομής της κυκλοφορίας στις διαδρομές αυτές. Για
τους σκοπούς της μελέτης μας θα χρησιμοποιήσουμε δύο τέτοιες καμπύλες που βασίζονται
στο λόγο αντιληπτού κόστους μεταξύ των δύο διαδρομών FC1/FC2 και στο λόγο χρόνου
ταξιδιού μεταξύ των δύο διαδρομών Τ1/Τ2 (Βλέπε διάγραμμα 1).
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Διάγραμμα 1. Καμπύλες εκτροπής
Πηγή : Bruton, M,J. : Introduction to Transportation Planning.

2.8 Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση
2.8.1. Γενικές έννοιες
Στα προηγούμενα κεφάλαια έγινε προσπάθεια προσδιορισμού και εκτίμησης των μεγεθών που κρίνονται απαραίτητα για την αξιολόγηση ενός επενδυτικού σχεδίου, με βάση
την ανάλυση κόστους – οφέλους, διότι όπως γνωρίζουμε κάθε επενδυτική δραστηριότητα είναι μια συσχέτιση ωφελειών και δαπανών στο πλαίσιο ενός χρονικού ορίζοντα,
που εντείνεται από την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου μέχρι το τέλος της
παραγωγικής του ζωής.
Επειδή όμως, όπως γνωρίζουμε, οι προβλέψεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα παρουσιάζουν αυξημένες δυσκολίες, οι οποίες μπορεί να έχουν επικίνδυνες επιπτώσεις στην
αξιολόγηση και κατά συνέπεια στη βιωσιμότητα της επένδυσης, για αυτό ως χρόνος αξιολόγησης για τα επενδυτικά σχέδια προτείνεται να λαμβάνεται ο χρονικός ορίζοντας των
15 – 20 ετών.
Οι επενδύσεις, όπως είδαμε, ανήκουν στις σημαντικότερες αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προσπαθειών (διαδικασιών), διότι αποτελούν τη
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βάση για τη δημιουργία μιας επιχείρησης ή για την κατασκευή ενός αναπτυξιακού έργου
υποδομής.
Μια απόφαση (ενέργεια) επένδυσης απαιτεί άμεσες οικονομικές θυσίες, δηλαδή, διάθεση παραγωγικών πόρων σήμερα, τους οποίους θα στερήσουμε από άλλες εναλλακτικές
αναπτυξιακές προτάσεις με την προσδοκία κάποιου αποτελέσματος, καλύτερου από εκείνο των άλλων εναλλακτικών λύσεων (προτάσεων).
Αδυναμία επίτευξης του προσδοκώμενου αποτελέσματος συνεπάγεται μείωση της παραγωγικότητας (αποδοτικότητας) και κατ’ επέκταση της ανταγωνιστικότητας, με συνέπεια τις αρνητικές επιπτώσεις τόσο στη βιωσιμότητα της επένδυσης, όσο και γενικότερα
στην ανάπτυξη. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν αρκετά.
Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι μια οποιαδήποτε διορθωτική κίνηση μετά την πραγματοποίηση (υλοποίηση) της επένδυσης δεν είναι εύκολη υπόθεση, συνεπάγεται δυσανάλογες πρόσθετες οικονομικές θυσίες.
Έτσι, σαν επένδυση ορίζεται η πράξη δέσμευσης αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό την
απόκτηση ενός διαρκούς αγαθού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή άλλων
αγαθών ή υπηρεσιών σε μελλοντικές χρονικές περιόδους. Με την έννοια αυτή η επένδυση δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια ανταλλαγή, δηλαδή ανταλλάσσουμε δαπάνες
που γίνονται σήμερα με ωφέλειες που θα έχουμε στο μέλλον.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω, η αβεβαιότητα είναι το κύριο χαρακτηριστικό
των επενδυτικών δραστηριοτήτων και η οποία είναι αποτέλεσμα των προβλέψεων που
καλούμαστε να κάνουμε, δηλαδή, με άλλα λόγια, δεσμεύουμε σήμερα παραγωγικούς πόρους, οι οποίοι βρίσκονται σε στενότητα (έλλειψη) και για αρκετό διάστημα στο μέλλον
με την ελπίδα (προσδοκία) μελλοντικών ωφελειών.
Μια ελεγχόμενη πορεία στο πλαίσιο του εφικτού βέβαια και κατά συνέπεια μείωση του
βαθμού αβεβαιότητας είναι δυνατό να έχουμε μόνο όταν τα επενδυτικά σχέδια επιλέγονται ορθολογικά και είναι αποτέλεσμα συστηματικής και εμπεριστατωμένης μελέτης,
όπου η κάθε ενέργεια (απόφαση) είναι σωστά τεκμηριωμένη.
Δηλαδή, βασικό κριτήριο για τη λήψη απόφασης υλοποίησης ενός επενδυτικού σχεδίου είναι η υπερίσχυση των ωφελειών.
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Για την αξιολόγηση των επενδύσεων υπάρχουν διάφορα κριτήρια, τα οποία μπορούν
να χωριστούν σε δύο επιμέρους κατηγορίες:
Στην πρώτη ανήκουν αυτά που δεν λαμβάνουν υπόψη τη διαχρονική αξία του χρήματος, δηλαδή τη διαφορετική χρονική κατανομή της ροής των ωφελειών και του κόστους.
Τα βασικότερα κριτήρια που ανήκουν στην κατηγορία αυτή και που ονομάζονται και ατελή ή κλασικά κριτήρια είναι:
1. Η Περίοδος Αποδόσεως (Αποπληρωμής) Κεφαλαίων (Pay Back Period)

και

2. Ο Απλός Συντελεστής Απόδοσης Κεφαλαίου (Simple Rate of Return).
Στη δεύτερη ανήκουν αυτά που λαμβάνουν υπόψη τη διαχρονική αξία του χρήματος
και που τα σπουδαιότερα από αυτά είναι:
1. Το κριτήριο της Καθαρής Παρούσας Αξίας – ΚΠΑ (Net Present Value – NPV)
2. Ο Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης – ΕΣΑ (Internal Rate of Return – IRR) και
3. Η Ανάλυση Αβεβαιότητας

2.8.2. Π/ερίοδος Απόδοσης (Αποπληρωμής) Κεφαλαίων (Pay Back Period)
Το κριτήριο της περιόδου απόδοσης (αποπληρωμής) κεφαλαίου αποτελεί το πιο
απλουστευμένο κριτήριο, που χρησιμοποιείται από τους επενδυτές, προκειμένου να ληφθεί γρήγορα απόφαση για την αποδοχή ή μη ενός επενδυτικού σχεδίου.
Ως περίοδος απόδοσης κεφαλαίου ορίζεται η ανάκτηση της αρχικής επένδυσης μέσω
των κερδών του επενδυτικού προγράμματος. Ως «κέρδος» δε ορίζεται εδώ το καθαρό
κέρδος μετά τους φόρους συν τα έξοδα χρηματοδότησης και την απόσβεση.
Με το κριτήριο αυτό προκρίνονται επενδυτικά σχέδια που έχουν μικρό χρόνο επανάκτησης κεφαλαίου. Το κριτήριο αυτό είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο:
• σε περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος γρήγορης τεχνολογικής απαξίωσης,
• όταν υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για το μέλλον και η επιχείρηση θέλει να αποφύγει
μεγάλη δέσμευση κεφαλαίων.
Τα κυριότερα μειονεκτήματα του κριτηρίου αυτού είναι:
• δεν υπολογίζει τα έσοδα που θα επιφέρει η επένδυση μετά τον χρόνο αποπληρωμής,
• δεν λαμβάνει υπόψη τη διαχρονική αξία του χρήματος,
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• δίνει έμφαση συνήθως σε βραχύβια και μικρής πνοής σχέδια επένδυσης,
• στρέφει το επενδυτικό ενδιαφέρον στο «σίγουρο και γρήγορο κέρδος».Κύριος στόχος
του κριτηρίου αυτού, που όπως είδαμε είναι το πιο απλουστευμένο, είναι ο υπολογισμός των ετών που απαιτούνται, ώστε οι καθαρές εισπράξεις (εισροές/ έσοδα) να
καλύψουν το ύψος του επενδυόμενου κεφαλαίου (επένδυση).
Έτσι, για παράδειγμα, αν μια επένδυση έχει αρχική δαπάνη 200 εκατ. ευρώ και αναμένεται να αποφέρει μέση καθαρή ετήσια είσπραξη 25 εκατ. ευρώ για δέκα χρόνια, η
περίοδος αποπληρωμής ή επανάκτησης κεφαλαίου θα είναι στα

200 ��. ����
� 8 ���
25 ��. ����
Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να πούμε ότι ένα σχέδιο επένδυσης είναι αποδεκτό αν
η περίοδος επιστροφής του κεφαλαίου είναι μικρότερη ή ίση από μια παραδεκτή (αποδεκτή) χρονική περίοδο, η οποία έχει υπολογιστεί από το ιστορικό παρόμοιων επενδυτικών
δραστηριοτήτων.
Επίσης, συμπερασματικά μπορούμε να πούμε, ότι η μέθοδος αυτή δεν είναι αξιόπιστο
κριτήριο για την επιλογή του επενδυτικού σχεδίου, αλλά σε μερικές περιπτώσεις μπορεί
να αποβεί σε ένα χρήσιμο συμπληρωματικό εργαλείο.

2.8.3. Απλός Συντελεστής Απόδοσης Κεφαλαίου – ΑΣΑ (Simple Rate of
Return)
Ως απλός συντελεστής απόδοσης ορίζεται η σχέση του κέρδους σε κανονικό έτος πλήρους παραγωγής προς την αρχική επένδυση, δηλαδή, ο απλός συντελεστής απόδοσης
υπολογίζεται ως ποσοστό του κέρδους σε ένα κανονικό έτος πλήρους παραγωγικής λειτουργίας προς την αρχική συνολική επένδυση ή το επενδυόμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Ο απλός συντελεστής απόδοσης (ποσοστό απόδοσης) στη συνολική επένδυση (ίδια
κεφάλαια + δανειακά κεφάλαια) υπολογίζεται από τον τύπο:

��� =

������ ������ � ����� ������� ���������
� 100
���� �������� � ���. ��������

(2.1)

Επίσης, όταν έχουμε μόνο ίδια κεφάλαια (μετοχικό κεφάλαιο), δηλαδή κεφάλαια που
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διέθεσε μόνο ο επενδυτικός φορέας, ο ΑΣΑ υπολογίζεται ως εξής:

��� =

������ ������
x100
���� �������� (���. ��������)

(2.2)

Με βάση το παραπάνω κριτήριο μπορούμε να υπολογίσουμε και το συντελεστή απόδοσης κύκλου εργασιών. Ο υπολογισμός του γίνεται ως εξής:

������������� ������ �������� =

������ ������
� 100
����� �������� (������ ��������)

(2.3)

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, όσο υψηλότερος είναι ο ΑΣΑ, τόσο υψηλότερη είναι και η αποδοτικότητα του σχεδίου επένδυσης. Ο απλός συντελεστής απόδοσης έχει το
πλεονέκτημα, ότι είναι άμεσα κατανοητός ως κέρδος ή ως ποσοστιαία απόδοση με βάση
το επενδυμένο κεφάλαιο και υπολογίζεται γρήγορα και εύκολα.
Έχει όμως αρκετά μειονεκτήματα όπως: τη δέσμευση σε ορισμένο έτος, το οποίο μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικό, την αδυναμία στην εκτίμηση της αποδοτικότητας να
ληφθούν υπόψη τα στοιχεία της χρονικής διαφοράς. Επίσης, οι διάφορες φορολογικές
και άλλες ρυθμίσεις για τα μεγέθη των αποσβέσεων, της φορολογίας και των αποθεματικών δημιουργούν προβλήματα στη χρησιμοποίηση αυτού του κριτηρίου.

2.8.4. Η Διαχρονική Αξία του Χρήματος
Εάν ερωτηθεί κάποιος από εμάς αν προτιμάει να πάρει ένα χρηματικό ποσό σήμερα ή
μετά από ένα χρόνο, είναι περίπου βέβαιο ότι θα απαντήσει, ότι προτιμάει να πάρει το
χρηματικό αυτό ποσό σήμερα, επειδή:
• Το ποσό αυτό θα μπορούσε να επενδυθεί για ένα χρόνο,
• Η αγορά (δύναμη) του χρήματος αυτού θα είναι λιγότερη μετά από ένα χρόνο λόγω
του πληθωρισμού κλπ.
Οι παραπάνω ιδιότητες αποτελούν τα βασικά στοιχεία του ορισμού της διαχρονικής
αξίας του χρήματος.
Τα κύρια κριτήρια που έχουν σαν βάση τη διαχρονική αξία του χρήματος, όπως είδαμε
παραπάνω, είναι:
• Η καθαρή παρούσα αξία.
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• Ο εσωτερικός συντελεστής αποδόσεως και
• Η ανάλυση αβεβαιότητος
Σχεδόν όλα τα επενδυτικά προγράμματα διαθέτουν πόρους (ταμειακές εκροές) στην
αρχή, δηλαδή, στη φάση της κατασκευής για να αποκομίσουν έσοδα (ταμειακές εισροές) στο μέλλον, δηλαδή, κατά τη φάση της παραγωγικής λειτουργίας τους. Αυτό έχει
σαν συνέπεια οι χρηματικές εκροές / εισροές να είναι διαχρονικές, δηλαδή, να μην είναι
ομοιογενείς ή ισοδύναμες και γι αυτό να μην μπορούν να αθροιστούν. Για να αθροιστούν
και να συγκριθούν πρέπει να μετατραπούν σε αξίες ενιαίας χρονικής βάσης, δηλαδή, να
μεταφερθούν σε συγκεκριμένο έτος. Η τεχνική με την οποία γίνεται μετατροπή μελλοντικών αξιών σε σημερινές ή παρούσες αξίες, με βάση κάποιο επιτόκιο, καλείται προεξόφληση. Αντίθετα η τεχνική με την οποία σημερινές αξίες μετατρέπονται ή ανάγονται
σε ισοδύναμες μελλοντικές με τη βοήθεια ενός επιτοκίου καλείται ανατοκισμός. Οι δύο
παραπάνω τεχνικές είναι σύμφωνα με τις εξισώσεις 2.4 και 2.5 απλά αντίθετες, δηλαδή,
ο ανατοκισμός μετατρέπει παρούσες αξίες σε μελλοντικές και η προεξόφληση αντίθετα
μετατρέπει μελλοντικές αξίες σε παρούσες.
Οι τύποι (σχέσεις) των δύο παραπάνω τεχνικών είναι:

������� ��������µ�� = P (1+j)

t

(2.4)

������ ����������� = P (1+j)

-t

(2.5)

Όπου:

Ρ

= το κεφάλαιο (αρχικό ποσό που έχει επενδυθεί)

t

= ο συνολικό αριθμός ετών κατά τον οποίο θα επενδυθεί το κεφάλαιο

j

= το ετήσιο επιτόκιο

Οι συντελεστές του ανατοκισμού και της προεξόφλησης δίνονται απ’ ευθείας και από
πίνακες (βλέπε πίνακα στο παράρτημα). Στην τεχνική της προεξόφλησης στηρίζονται
τα κριτήρια της Καθαρής Παρούσας Αξίας και του Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης.
Κύριο στοιχείο των κριτηρίων αυτών αποτελεί η επιλογή του επιτοκίου προεξόφλησης
(αναγωγής).
Η επιλογή του προεξοφλητικού επιτοκίου για τα επενδυτικά σχέδια έχει αποτελέσει
αντικείμενο ευρείας επιχειρηματολογίας στη διεθνή βιβλιογραφία. Κατά καιρούς έχουν
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διατυπωθεί πολλές απόψεις σχετικά με το ποιος συντελεστής προεξόφλησης είναι ο
καταλληλότερος για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων. Ως σημαντικότεροι συντελεστές έχουν προταθεί το επιτόκιο αγοράς και το διεθνές επιτόκιο. Για τις δημόσιες
επενδύσεις προτείνεται και το κοινωνικό επιτόκιο διαχρονικής προτίμησης, δηλαδή, η
κοινωνική προσφορά τους να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Κύρια άποψη των τελευταίων
ετών είναι να χρησιμοποιούνται και στις δημόσιες επενδύσεις οι ίδιοι συντελεστές με αυτούς των ιδιωτικών επενδύσεων. Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης στηρίζονται κυρίως
στην αρχή της ίσης αντιμετώπισης δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Η άποψη αυτή
δέχθηκε ισχυρή κριτική, θεωρήθηκε έντονα νεοφιλελεύθερη.
Πολύ συχνά στην πράξη, για την αξιολόγηση του επενδυτικών σχεδίων χρησιμοποιείται
ως συντελεστής προεξόφλησης πέραν του επιτοκίου αγοράς και του διεθνούς επιτοκίου
και το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου, κυρίως με τη μορφή της οριακής αποδοτικότητας
του κεφαλαίου στον ιδιωτικό τομέα.
Ως κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου ορίζεται το διαφυγόν κέρδος από την καλύτερη
εναλλακτική επενδυτική ευκαιρία που χάνεται λόγω της χρησιμοποίησης του κεφαλαίου
στη συγκεκριμένη χρήση (επενδυτικό σχέδιο).
Οι υποστηρικτές αυτού του μέτρου προεξόφλησης των μελλοντικών δαπανών και
ωφελειών στηρίζουν την άποψή τους, στο ότι η χρήση αυτού του επιτοκίου οδηγεί στην
άριστη επιλογή των επενδυτικών δραστηριοτήτων. Και οι τρεις αυτοί τρόποι επιλογής του
προεξοφλητικού επιτοκίου χαρακτηρίζονται από πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Κύρια μειονεκτήματα του επιτοκίου αγοράς είναι, ότι σε μεγάλο βαθμό είναι αποτελέσματα
της παρεμβατικής πολιτικής του κράτους και επηρεάζεται πάρα πολύ από τον εσωτερικό
πληθωρισμό, ενώ αντίθετα το διεθνές επιτόκιο δεν επηρεάζεται από τον εσωτερικό πληθωρισμό και τις σκοπιμότητες της εσωτερικής οικονομικής πολιτικής, επηρεάζεται όμως
από το διεθνή πληθωρισμό και εκτός αυτού τα κεφάλαια που χορηγούνται σε μια χώρα
με διεθνές επιτόκιο είναι περιορισμένα.
Τέλος, η χρήση ως επιτόκιο προεξόφλησης το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου προϋποθέτει συνθήκες αρίστης οικονομικής ανάπτυξης και πλήρους ανταγωνισμού, που συνήθως στην πράξη δεν ισχύουν.
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2.8.4.1. Καθαρή Παρούσα Αξία ΚΠΑ, (Net Present Value, NPV)
H έννοια της Καθαρής Παρούσης Αξίας ΚΠΑ (Net Present Value, NPV) είναι ένα από
τα πιο συνηθισμένα κριτήρια στην ανάλυση των επενδυτικών σχεδίων και αποτελεί τη
βάση πολλών χρηματοοικονομικών αποφάσεων, διότι πριν από τη λήψη κάθε τέτοιας
απόφασης, θα πρέπει να είναι γνωστή, στο πλαίσιο του δυνατού βέβαια, η παρούσα αξία
των μελλοντικών εισροών και εκροών. Προκύπτει, αν εξοφλήσουμε (προεξοφλήσουμε)
σήμερα (παρούσα αξία) για κάθε έτος χωριστά τη διαφορά μεταξύ όλων των μελλοντικών χρηματικών (ταμειακών) εσόδων (εισροών) και εξόδων (εκροών) για ολόκληρο τον
υπολογιζόμενο χρονικό ορίζοντα ή διάρκεια ζωής του επενδυτικού σχεδίου με βάση ένα
συντελεστή προεξόφλησης (επιτόκιο αναγωγής).
Για να υπολογιστεί η καθαρή παρούσα αξία ακολουθούμε τα εξής στάδια:
• Καταγράφονται τα αρχικά μεγέθη των ταμειακών ροών και υπολογίζεται η καθαρή
ταμειακή ροή (διαφορά μεταξύ εισροών και εκροών).
• Επιλέγεται το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης.
• Με βάση αυτό υπολογίζεται η παρούσα αξία των ταμειακών εισροών και η παρούσα
αξία των ταμειακών εκροών για όλη την περίοδο ζωής του επενδυτικού προγράμματος. Οι συντελεστές προεξόφλησης δίνονται στο πίνακα 1 (Βλ. παράρτημα).
Η καθαρή παρούσα αξία (ΚΠΑ) υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:

��� =

n

�

t �0

(T�µ������ �������� � ��µ������ �������)
(1 � r) t

όπου: r

=

το επιτόκιο προεξόφλησης (επιτόκιο αναγωγής)

t

=

ο χρόνος ή η περίοδος προεξόφλησης

n

=

η περίοδος ζωής της επένδυσης (αριθμός ετών)

(2,6)

α) Αν η ΚΠΑ είναι θετική (+), δηλαδή η αποδοτικότητα είναι πάνω από το επιτόκιο προεξόφλησης, το σχέδιο επένδυσης γίνεται αποδεκτό.
β) Αν η ΚΠΑ είναι αρνητική (-), η αποδοτικότητα είναι κάτω από το επιτόκιο προεξόφλησης, το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται.
γ) Αν η ΚΠΑ είναι μηδέν (0), η αποδοτικότητα είναι ίση με το επιτόκιο προεξόφλησης, το
σχέδιο επένδυσης γίνεται αποδεκτό, αν δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική λύση.
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2.8.4.2. Εσωτερικός Συντελεστής (ποσοστό) Απόδοσης, ΕΣΑ
(Internal Rate of Return, IRR)
Εσωτερικός συντελεστής (ποσοστό) απόδοσης ή επιστροφής του επενδυμένου κεφαλαίου είναι το υπολογιζόμενο επιτόκιο (εσωτερική αποδοτικότητα), στο οποίο η παρούσα
αξία των ταμειακών εισροών ισούται με την παρούσα αξία των ταμειακών εκροών. Με
άλλα λόγια, ΕΣΑ είναι ο εσωτερικός συντελεστής που εξισώνει τη συνολική παρούσα αξία
των εσόδων και εξόδων ενός επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή, εξισώνει την παρούσα αξία
της καθαρής ταμειακής ροής με το μηδέν.
Το κριτήριο αυτό σύμφωνα με τα παραπάνω διατυπώνεται με τη μαθηματική
έκφραση:

��� =

(��µ������ ������� t - ��µ������ ������ t )
=0

(1 � �) t
n

(2.7)

t �0

Εάν το ε είναι υψηλότερο από το επιτόκιο προεξόφλησης που ισχύει στη αγορά i(ε>i),
το σχέδιο επένδυσης που αξιολογείται κρίνεται ως αποδεκτό.
Εάν το ε είναι χαμηλότερο από το ισχύον επιτόκιο προεξόφλησης της αγοράς i(ε<i),
το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται.
Στην περίπτωση που υπάρχουν πολλά εναλλακτικά σχέδια επένδυσης, επιλέγεται εκείνο που έχει το υψηλότερο ε υπό τον όρο, ότι ε>i
Η διαδικασία υπολογισμού του ΕΣΑ είναι περίπου όμοια με αυτή της ΚΠΑ, δηλαδή:
• υπολογίζομε τις σχετικές ταμειακές ροές,
• γίνεται προεξόφληση της ΚΠΑ, όχι όμως με ένα δεδομένο επιτόκιο της αγοράς κεφαλαίου (όπως με την ΚΠΑ), αλλά με εναλλακτικά επιτόκια (συνήθως χρησιμοποιούνται
για διευκόλυνση τρία εναλλακτικά επιτόκια, ένα χαμηλό, ένα μέσο και ένα υψηλό),
• αν η ΚΠΑ με χρήση του χαμηλού επιτοκίου προεξόφλησης είναι θετική (ΕΣΑ1) τότε
δοκιμάζουμε ένα υψηλότερο επιτόκιο, αν με αυτό το επιτόκιο η ΚΠΑ γίνεται αρνητική
(ΕΣΑ2), τότε το ο ακριβής ΕΣΑ βρίσκεται ανάμεσα στα δύο αυτά επιτόκια κα υπολογίζεται με βάση τη παρακάτω σχέση:

��� = ���1 +

��� ( ��� 2 � ��� 1 )
��� � ���

(2.8)
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ακριβής συντελεστής εσωτερικής απόδοσης

ΕΣΑ1 =

ο χαμηλός ΕΣΑ

ΕΣΑ2 =

ο υψηλός ΕΣΑ

ΘΚΑ =

η θετική καθαρή παρούσα αξία

ΑΚΑ =

η αρνητική καθαρή παρούσα αξία

Ο ΕΣΑ είναι, επομένως, ένα υπολογιζόμενο επιτόκιο, το οποίο δείχνει την επικερδότητα του επενδυτικού σχεδίου.
Παράδειγμα: Σε ένα επενδυτικό σχέδιο που αφορά στην αυτοχρηματοδότηση ενός
οδικού έργου έχουμε, με βάση τις παρακάτω εκτιμώμενες καθαρές ταμειακές ροές (εκροές και εισροές) για ένα χρονικό ορίζοντα 12 ετών και για εναλλακτικά επιτόκια αναγωγής
17% και 18%, καθαρή παρούσα αξία ίση με 110 και - 203 εκ. ευρώ αντίστοιχα. Να υπολογισθεί ο Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (ΕΣΑ).

Έτος

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
καθαρή ταμειακή ροή
σε εκατ.
ευρώ
-3300
-5000
-535
1755
2240
3270
3500
1140
2140
2140
2140
5640

2
Συντελεστής
Προεξόφλησης
17%
Βλ. παράρτημα
πίνακας 1
0.854
0.730
0.624
0.533
0.456
0.389
0.333
0.284
0.243
0.208
0.177
0.151

3
ΚΠΑ
3=1Χ2
-2.818
-3.650
-334
935
1.021
1.272
1.165
324
520
445
379
851
Σ.= 110 εκ.
ευρώ

4
Συντελεστής
Προεξόφλησης
18%
Βλ. παράρτημα
πίνακας 1
0.847
0.718
0.609
0.516
0.437
0.370
0.314
0.266
0.225
0.191
0.162
0.137

5
ΚΠΑ
5 = 1X 4
-2.795
-3.590
-326
906
979
1.210
1.099
303
482
409
347
773
Σ.= - 203 εκ.
ευρώ

Με βάση τη σχέση (2.8) έχουμε: ��� = 17 + 110���18 � 17 � = 17,35%

110 � 203

Το παραπάνω επενδυτικό σχέδιο θα αποδώσει για τα διατιθέμενα κεφάλαια του επενδυτή
και με τις συνθήκες που δεχθήκαμε 17, 35%.
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2.8.4.3. Ανάλυση Αβεβαιότητας (έλεγχος αξιοπιστίας της αξιολόγησης)
Ιδιαίτερη βαρύτητα στη χρηματοοικονομική αξιολόγηση των μελετών αυτοχρηματοδότησης των συγκοινωνιακών έργων έχει η ανάλυση αβεβαιότητας ή ο έλεγχος αξιοπιστίας, όπως αλλιώς λέγεται.
Αποτελεί προσπάθεια περιορισμού της αβεβαιότητας, όσο βέβαια η έννοια “μελλοντική
εξέλιξη” το επιτρέπει. Στόχος της ανάλυσης αβεβαιότητας (uncertainly analysis) είναι ο
προσδιορισμός των επιδράσεων στην εφικτότητα και αποδοτικότητα των επενδυτικών
σχεδίων από:
• αλλαγές στις προτιμήσεις των χρηστών (καταναλωτών),
• πολιτικοοικονομικές κρίσεις,
• αύξηση τιμών π.χ. διοδίων, εισιτηρίων, λοιπών τελών,
• μείωση της ανταγωνιστικής ικανότητας,
• επιθετική πολιτική των ανταγωνιστών (ανταγωνιστικά μεταφορικά μέσα),
• πληθωρισμός, κλπ.
Σε ένα επενδυτικό σχέδιο που αφορά σε

ένα οδικό έργο, όπως και στα υπόλοιπα

επενδυτικά σχέδια, υπάρχουν πολλές πηγές κινδύνων και αβεβαιότητας που επηρεάζουν
τα βασικά μεγέθη των ταμειακών ροών τους (έσοδα - έξοδα), με συνέπεια τις κρίσιμες
επιπτώσεις (επιδράσεις) στην αποδοτικότητα της επενδυτικής δραστηριότητας.
Βασικά τέτοια μεγέθη είναι:
• τα έσοδα από διόδια,
• ο κυκλοφορικός φόρτος σήμερα και μελλοντικά,
• γενόμενη κυκλοφορία,
• η κυκλοφοριακή ικανότητα του έργου,
• το κόστος της επένδυσης,
• το κόστος λειτουργίας κλπ.
Τα μεγέθη αυτά εξαρτώνται και επηρεάζονται και από πολλά άλλα μικρότερα (επιμέρους) μεγέθη, όπως μισθοί, κόστος συντήρησης, κόστος ενέργειας, μηχανολογικός εξοπλισμός, επάρκεια μάνατζμεντ κλπ, τα οποία συνθέτουν στην πράξη πολλές μεταβλητές
τιμών, οι οποίες συντελούν αποφασιστικά στην τελική διαμόρφωση της αποδοτικότητας

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

43

της επένδυσης.
Βασικές ενότητες μιας ανάλυσης αβεβαιότητας, είναι:
• η ανάλυση νεκρού σημείου,
• η ανάλυση ευαισθησίας και
• η ανάλυση πιθανοτήτων (Δέντρα Απόφασης)

α) Ανάλυση Νεκρού Σημείου

Μια επενδυτική δραστηριότητα (επιχείρηση), ανεξάρτητα από τον κύκλο εργασιών,
έχει κάθε χρόνο ορισμένα σταθερά έξοδα, όπως τοκοχρεολύσια, έξοδα διοίκησης κλπ.
Παράλληλα, δημιουργούνται και έξοδα μεταβλητά σε συνάρτηση με την παραγωγή και
τις πωλήσεις (εργατικά, κόστος πρώτων υλών, κλπ).
Τα μεταβλητά αυτά έξοδα σε μια επιχείρηση εκμετάλλευσης ενός οδικού έργου είναι
σε σχέση με άλλες επενδυτικές δραστηριότητες (εκμετάλλευση ενός αεροδρομίου, ενός
λιμένα, μιας αεροπορικής εταιρείας, μιας εταιρείας μεταφορών, μιας βιομηχανίας κλπ.)
σχετικά μειωμένα.
Όπως γνωρίζουμε, στην αρχή της λειτουργίας κάθε επιχείρησης τα σταθερά έξοδα και
οι μεταβλητές δαπάνες δεν καλύπτονται από τις εισπράξεις, με συνέπεια το ισοζύγιο της
επιχείρησης να είναι αρνητικό, δηλαδή, η επιχείρηση να εργάζεται με ζημιές.
Με την πάροδο όμως του χρόνου και την αύξηση των εσόδων, φθάνει η επιχείρηση
στο σημείο, στο οποίο οι σταθερές και οι μεταβλητές δαπάνες εξισώνονται με τις εισπράξεις (έσοδα). Το σημείο αυτό ονομάζεται νεκρό σημείο ή ουδέτερο (Σχήμα 2.1).
Από το σημείο αυτό και μετά η επιχείρηση εργάζεται σε κερδοφόρα ζώνη. Ο υπολογισμός του νεκρού σημείου έχει σκοπό να προσδιορίσει το ύψος των εισπράξεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν για να καταστεί κερδοφόρος η επενδυτική δραστηριότητα.
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Σχήμα 2.1: Γραφική απεικόνιση του νεκρού σημείου.

���µ� 2.1: ������� ���������� ��� ������ ��µ����.

Παραγωγική ικανότητα

���������� ���������
όπου: Α Α΄ : Παραγωγική ικανότητα
Β Β΄ : Σταθερές
δαπάνες ���������
� �� : ����������
����:

� �� : ��������
�������
Α Δ : Συνολικές
εισπράξεις
� � : ���������
Β Γ : Συνολικό
κόστος ����������
� � : �������� ������
β) Ανάλυση Ευαισθησίας

�) ������� �����������
Συνήθως, σε ένα επενδυτικό σχέδιο μια απλή ανάλυση του νεκρού σημείου δεν είναι
������� �� ��� ���������� ������ µ�� ���� ������� ��� ������ ��µ���� ��� �����
αρκετή,
διότι τα
μεγέθη
που έχουν
με τη βιωσιμότητα
της επενδυτικής
δραστηρι�����
�� µ�����
��� σχέση
����� �����
µ� ��� �����µ�����
��� �����������
������,

��μεταβληθούν.
����µ� �� µ����������.
�����
����� ���
���
����µ�να
ότητας��������������
είναι πολλά και
μπορούν
απόµ������
στιγμή σε
στιγμή
�� ����������
� ����������
��������µ����
��� ����
��������
Για ���
το λόγο
αυτό ����
είναι �����
αναγκαίο
να εξετάζεται
η ευαισθησία
της ���
προτεινόμενης
επέν���� µ��������
��� ��������
µ������.
δυσης ���������
στις μεταβολές
των παραπάνω
μεγεθών.
Την προσπάθεια αυτή αναλαμβάνει η ανάλυση ευαισθησίας. Επιδίωξη της ανάλυσης
ευαισθησίας είναι να διερευνηθεί πως η απόδοση (το επικερδές ή μη) ενός επενδυτικού
44

σχεδίου (επενδυτικής δραστηριότητας) μεταβάλλεται σε συνάφεια με τις διάφορες τι-
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μές που θα μπορούσαν να λάβουν οι μεταβλητές που έχουν σχέση με την βιωσιμότητα
όπως π.χ. τιμή διοδίων, κυκλοφοριακός φόρτος, γενόμενη κυκλοφορία, κλπ. Ανάλυση
ευαισθησίας απαιτείται τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού όσο και κατά τη λειτουργία της
επένδυσης. Ιδιαίτερη, όμως, είναι η συμβολή της στο στάδιο του σχεδιασμού, διότι στο
στάδιο αυτό που λαμβάνονται οι αποφάσεις για την πραγματοποίηση ή όχι του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει το στοιχείο της αβεβαιότητας να ελαχιστοποιείται, προσδιορίζοντας και αναλύοντας τις αισιόδοξες/ απαισιόδοξες εναλλακτικές λύσεις, διαμορφώνοντας
έτσι έναν ορθολογικό συνδυασμό των συντελεστών της επιχείρησης.
Για παράδειγμα, σε ένα επενδυτικό σχέδιο που αφορά σε επιχείρηση εκμετάλλευσης
ενός οδικού έργου, η ανάλυση ευαισθησίας θα μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε τις επιπτώσεις (θετικές ή αρνητικές) που θα μπορούσαν να είχαν οι μεταβολές των τιμών των
διοδίων, του κυκλοφοριακού φόρτου, της γενόμενης κυκλοφορίας, του σταθερού και
μεταβλητού κόστους και άλλων παραγόντων του νεκρού σημείου στη βιωσιμότητα της
επενδυτικής δραστηριότητας.

γ) Ανάλυση Πιθανοτήτων (Δέντρα Απόφασης)

Η αγορά, όπως γνωρίζουμε, μεταβάλλεται συνεχώς. Η κατάσταση αυτή έχει άμεσες
επιπτώσεις στη βιωσιμότητα κάθε επενδυτικής δραστηριότητας. Για την αντιμετώπιση της
κατάστασης αυτής έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς πολλές τεχνικές, μια από αυτές είναι
η ανάλυση πιθανοτήτων σύμφωνα με το “Δέντρο Απόφασης” (Κανόνας Bayes)9.
Κύριος σκοπός της ανάλυσης πιθανοτήτων είναι η εκτίμηση των αισιόδοξων ή απαισιόδοξων μεταβολών των μεγεθών που έχουν καθοριστική σημασία στην αξιολόγηση του
επενδυτικού σχεδίου.
Σύμφωνα με τις βασικές θέσεις (αρχές) της μεθόδου αυτής, η πιθανότητα να συμβεί
ένα ενδεχόμενο εκφράζεται με ένα θετικό αριθμό που περιέχεται μεταξύ του 0 και του
1 (0 όταν το ενδεχόμενο θεωρείται αδύνατο να συμβεί και 1, όταν λαμβάνεται σαν απο-

9

Technische Universität Berlin: Theoretische Methoden III, TUB 1980. Τσαμπούλας, Δ.: Στοιχεία για την
αξιολόγηση συγκοινωνιακών έργων υποδομής. ΕΜΠ 2004
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λύτως βέβαιη η έκβασή του), επίσης ,αν μια σειρά πιθανών ενδεχομένων αποκλείεται
αμοιβαίως, οι επιμέρους πιθανότητές τους πρέπει να δίνουν άθροισμα 1.
Για τη χρησιμοποίηση της ανάλυσης πιθανοτήτων στα επενδυτικά σχέδια ακολουθείται
η παρακάτω διαδικασία:
• προσδιορίζονται τα μεγέθη που έχουν αποφασιστική (καθοριστική) σημασία στην
επένδυση (επιχείρηση) π.χ. ΚΠΑ κλπ.,
• προσδιορίζονται οι πιθανές προβλεπόμενες τιμές, που μπορεί να λάβουν τα παραπάνω
μεγέθη,
• σε κάθε μια από τις παραπάνω τιμές δίνεται η εκτιμώμενη πιθανότητα πραγματοποίησης του ενδεχόμενου,
• η αναμενόμενη (προσδοκώμενη) τιμή βρίσκεται από το άθροισμα των γινομένων των
τιμών του μεγέθους που εξετάζουμε με την αντίστοιχη πιθανότητα, δηλαδή κάθε τιμή
των μεγεθών σταθμίζεται με την αντίστοιχη εκτιμώμενη πιθανότητα.

Παράδειγμα: Σε μια μελέτη αυτοχρηματοδότησης ενός οδικού έργου η προβλεπόμενη (προσδοκώμενη) Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) είναι:
• σε περίπτωση ύφεσης – 20 εκ. ευρώ,
• σε περίπτωση καθυστέρησης της κατασκευής 10 εκ. ευρώ,
• σε περίπτωση επιθετικής πολιτικής των ανταγωνιστών 5 εκ. ευρώ,
• σε περίπτωση πληθωρισμού 25 εκ. ευρώ,
• σε κανονική εξέλιξη 50 εκ. ευρώ.
Οι πιθανότητες πραγματοποίησης αυτών των ενδεχομένων είναι:
0.1, 0.2, 0.2, 0.1, 0.4

Σύμφωνα με τις παραπάνω παραδοχές υπολογίζουμε τη σταθμισμένη με βάση την πιθανότητα ΚΠΑ. Με βάση αυτούς τους υπολογισμούς έχουμε:
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1

2

3

4=2x3

ενδεχόμενο
(πηγές αβεβαιότητας)

ΚΠΑ
(σε εκ.
ευρώ)

πιθανότητα υλοποίησης του ενδεχομένου

ΚΠΑ
στάθμιση με βάση
την πιθανότητα σε
εκ. ευρώ

- 20

0.1

-2

καθυστέρηση κατασκευής
επιθετική πολιτική
ανταγωνιστών

10

0.2

2

5

0.2

1

πληθωρισμός

25

0.1

2.5

κανονική εξέλιξη

50

0.4

20

ύφεση

Σ = 23,5 εκ. ευρώ

Σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς, η πιο πιθανή ΚΠΑ του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε 23.5 εκ. ευρώ.
Τα επενδυτικά σχέδια που χρησιμοποιούν τέτοια σταθμισμένα μεγέθη και από διαφορετικά εναλλακτικά σενάρια έχουν επιδείξει μεγαλύτερη συνολική ευστάθεια. Οι πιστωτικοί φορείς δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτές τις προσπάθειες αξιολόγησης του
επενδυτικού σχεδίου.

2.9. Συμπεράσματα
Οι μελέτες των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (συμβάσεις παραχώρησης) πρέπει, αφού αναλύσουν και εκτιμήσουν όλες τις εναλλακτικές προτάσεις (λύσεις)
να καταλήγουν σε συμπεράσματα για όλα τα βασικά (κρίσιμα) θέματα του επενδυτικού
σχεδίου.
Τα συμπεράσματα αυτά είναι σκόπιμο να παρουσιάζονται στην αρχή της μελέτης, έτσι
ώστε να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει μια γρήγορη ενημέρωση για τις δυνατότητες του επενδυτικού σχεδίου.
Η παρουσίαση αυτή σε γενικές γραμμές πρέπει να περιλαμβάνει:
• το ιστορικό του επενδυτικού σχεδίου (έργου),
• τον περιβάλλοντα χώρο του έργου,
• το υπάρχον σύστημα μεταφορών,
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• την αξιολόγηση του υπάρχοντος συστήματος μεταφορών,
• την κυκλοφοριακή ανάλυση,
• τον καθορισμό της τυπικής διατομής,
• την περιγραφή του τεχνικού μέρους του έργου,
• την ανάλυση κόστους – οφέλους,
• τον καθορισμό ύψους διοδίων και
• τη χρηματοοικονομική ανάλυση.

3. ΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ο σχεδιασμός των οδικών και λοιπών τεχνικών υποδομών ως δημόσιες επενδύσεις
κρίθηκε, όπως είδαμε, για τη σύγχρονη οικονομική εξέλιξη, όπου κυριαρχεί η ελευθερία
των αγορών και ο διεθνής ανταγωνισμός, ανεπαρκής. Στο πλαίσιο αυτής της πραγματικότητας, αναγκάζεται ο σχεδιασμός των οδικών υποδομών να εναρμονιστεί και να θέσει
ως βασική προτεραιότητα για την επιτυχία των στόχων του, την αντιμετώπιση των απειλών που προέρχονται από το ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Η σύγχρονη αυτή μορφή του σχεδιασμού ονομάσθηκε “Στρατηγικός Σχεδιασμός”.
Η έννοια “στρατηγικός-στρατηγική” που υπεισέρχεται στη σημερινή προσέγγιση του
σχεδιασμού-προγραμματισμού αποτελεί, όπως γνωρίζουμε, στρατιωτική ορολογία και
σημαίνει σύμφωνα με τα ερμηνευτικά λεξικά: ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης με στόχο να ηττηθεί ο αντίπαλος (εχθρός) στο πεδίο της μάχης, λαμβάνοντας υπόψη βασικές
πληροφορίες που μπορούν να προσδιορισθούν, όπως θέση και δύναμη του εχθρού, φυσικά χαρακτηριστικά του πεδίου της μάχης, η ποιότητα και η ποσότητα των πόρων που
διαθέτει ο αντίπαλος κλπ. Σύμφωνα, επίσης, με το Νέο Ελληνικό Λεξικό του Εμμ. Κριαρά
ο όρος “στρατηγικός, -ή” δηλώνει κλάδο της στρατιωτικής επιστήμης που εξετάζει την
προσφορότερη χρήση του στρατού για την επιτυχία πολεμικής επιχείρησης.
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, στρατηγικός σχεδιασμός είναι:
Η διαδικασία η οποία:
• επισημαίνει έγκαιρα τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που προέρχονται από το συνεχώς
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μεταβαλλόμενο περιβάλλον των ανταγωνιστών (εξωτερικό περιβάλλον),
• εντοπίζει έγκαιρα το συγκριτικό πλεονέκτημα και τις αδυναμίες της επιχείρησης (εσωτερικό περιβάλλον),
• προσδιορίζει τους στόχους και αναζητεί εναλλακτικές στρατηγικές (λύσεις) υλοποίησης των στόχων, οι οποίες να είναι συνεπείς με τους πόρους (δυνατότητες) της
επιχείρησης,
• αξιολογεί τις εναλλακτικές στρατηγικές και επιλέγει την καλύτερη δυνατή για την επίτευξη των στόχων,
• εφαρμόζει την επιλεγείσα στρατηγική και ελέγχει συστηματικά τα αποτελέσματά της
και
• αναλαμβάνει διορθωτικές διαδικασίες σε περίπτωση αποκλίσεων.
Στη διαμορφωθείσα λοιπόν αυτή σύγχρονη πραγματικότητα για να μπορέσουν οι ιδιωτικοποιήσεις των οδικών υποδομών (Συμβάσεις παραχώρησης) να αποτελέσουν βιώσιμες
επενδύσεις απαιτούνται αυξημένες προσπάθειες.
Το συγκριτικό πλεονέκτημα που είναι αναγκαίο για να επιβιώσει μια επιχείρηση δεν
καθορίζεται πλέον ούτε από την τιμή των προϊόντων (υπηρεσιών), ούτε από τα ίδια τα
προϊόντα, διότι τα περισσότερα μπορούν εύκολα να αντιγραφούν. Ιδιαίτερα αποτελεσματική για την επιβίωση μιας επιχείρησης στη σημερινή κατάσταση αποδείχθηκε η συνεισφορά της “Διοίκησης Ολικής Ποιότητας” ή κατ’ άλλους “Μάρκετινγκ Ολικής Ποιότητας”,
δηλαδή, η έγκαιρη κάλυψη των αναγκών και επιθυμιών του καταναλωτή (χρήστη) με
ποιοτικά προϊόντα (υπηρεσίες).
Τι είναι όμως ποιότητα; Όπως όλες οι έννοιες, έτσι και η έννοια της ποιότητας εκφράζεται με διάφορους ορισμούς. Μερικοί από αυτούς είναι:
- Ποιότητα είναι όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, που
οδηγούν στην ικανοποίηση του πελάτη (χρήστη), διότι ικανοποιημένοι πελάτες είναι
και σταθεροί πελάτες.
- Ποιότητα είναι το να παίρνει κανείς αυτό που έχει ζητήσει.
- Ποιότητα είναι η καταλληλότητα του προϊόντος (υπηρεσίας) για το σκοπό που προορίζεται.
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- Ποιότητα είναι η ελαχιστοποίηση των λαθών.
- Ποιότητα είναι η πρόληψη και όχι η θεραπεία.
- Ποιότητα είναι η αναγνώριση των λαθών και η σωστή επανόρθωση τους παρά τις τυχόν αντιρρήσεις της στενής λογιστικής σκοπιάς.
Σύμφωνα λοιπόν με τους παραπάνω ορισμούς, η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων
και υπηρεσιών αποτελεί για τη σημερινή εποχή του ελεύθερου ανταγωνισμού το κύριο
εργαλείο για την επιβίωση των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις που δεν προσαρμόζονται
σε αυτή την αναγκαιότητα μοιραία θα υπερκεραστούν, όπως αποδείχθηκε, από κάποιον
ανταγωνιστή τους. Με τον τρόπο (μέθοδο) απόκτησης αυτών των σύγχρονων απαιτήσεων (standards) ασχολείται όπως είδαμε το γνωστικό αντικείμενο της “Διοίκησης Ολικής
Ποιότητας” (Total Quality Management).
Χαρακτηριστικοί ορισμοί της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι:
- Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι ο τρόπος διοίκησης που αναγνωρίζεται διεθνώς ως ο
μοναδικός δρόμος για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη.
- Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι ο σύγχρονος, ενδεδειγμένος, ευέλικτος και αποτελεσματικός τρόπος διοίκησης μιας επιχείρησης.
- Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι η φιλοσοφία και οι δραστηριότητες που αποσκοπούν
στη συνεχή ικανοποίηση του πελάτη με ελαχιστοποίηση του κόστους και ενεργοποιώντας όλους τους εργαζόμενους στην επιχείρηση.
Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας δεν είναι βέβαια πανάκεια για όλα τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση, προσφέρει όμως τον τρόπο, τη φιλοσοφία να
δημιουργηθούν ευκαιρίες για την εξέλιξη της επιχείρησης. Η εδραίωση της φιλοσοφίας
της ποιότητας σε μια επιχείρηση απαιτεί μια νέα αντίληψη (θεώρηση), δηλαδή έναν άλλο
τρόπο σκέψης, στον οποίο η πλήρης δέσμευση της επιχείρησης για ικανοποιημένους πελάτες (χρήστες) μέσα από τη συνεχή βελτίωση και καινοτομία σε όλες τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες θα αποτελεί μονόδρομο.
Λέγοντας πελάτη στη φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας δεν εννοούμε μόνο
τον τελικό αποδέκτη του ολοκληρωμένου προϊόντος ή της υπηρεσίας, αλλά και κάθε εργαζόμενο που εμπλέκεται με το προϊόν (υπηρεσία). Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρί-
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ζουν με ακρίβεια τι επιδιώκει να επιτύχει η επιχείρηση και τι αναμένεται από τον καθένα
να πράξει, διότι αυτοί διαμορφώνουν την εικόνα της επιχείρησης. Για να είναι όμως σε
θέση το προσωπικό της επιχείρησης να παρέχει σωστές υπηρεσίες θα πρέπει πρώτα απ’
όλα να είναι το ίδιο ευχαριστημένο. Αυτό σημαίνει ότι η διοίκηση της επιχείρησης θα
πρέπει να μεριμνά για το κατάλληλο κλίμα και την κατάλληλη εκπαίδευση, έτσι ώστε
όλοι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να αντιμετωπίζονται ως πελάτες που πρέπει να ικανοποιηθούν. Η θεώρηση αυτή οδήγησε στην έννοια του “εσωτερικού πελάτη”, δηλαδή οι
άνθρωποι της επιχείρησης θεωρούνται ως υποσύνολο των πελατών της επιχείρησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν οι παραπάνω προσπάθειες για ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες τα επιθυμητά αποτελέσματα αποτελεί η δέσμευση σε ανώτατο επίπεδο
για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας, διότι τα ανώτατα στελέχη είναι αυτά που θα σχεδιάσουν, θα θέσουν σε λειτουργία, θα συντονίσουν τις διαδικασίες βελτίωσης της ποιότητας και θα διατηρήσουν τους απαιτούμενους ρυθμούς εμπέδωσης αυτής της φιλοσοφίας.
Για να μπορέσουμε όμως να βελτιώσουμε κάτι, η λογική μας διδάσκει, ότι θα πρέπει να
είμαστε σε θέση να το μετρήσουμε, δηλαδή οι σκοποί της επιχείρησης θα πρέπει να αναλύονται σε επιμέρους συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους.
Η συστηματοποίηση όλων των παραπάνω γίνεται με τη βοήθεια ενός “Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας”. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ονομάζεται το σύνολο των ενεργειών και διαδικασιών που είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί, ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία
θα πληροί τις απαιτούμενες ποιοτικές προδιαγραφές. Για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις
που θα θελήσουν να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους,
αλλά και για να υπάρξει διεθνώς μια κοινή γλώσσα στα θέματα αυτά, δημιουργήθηκαν
από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (International Standards Organization, ISO)
ειδικές σειρές προτύπων, με βάση τα οποία γίνεται από εθνικούς ή άλλους φορείς η πιστοποίηση των επιχειρήσεων για ποιοτικά προϊόντα (υπηρεσίες). Χαρακτηριστική τέτοια
σειρά είναι η ISO 9000.
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισε στο παρελθόν η παραγωγή
ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών ήταν η εσφαλμένη αντίληψη του «υψηλότερου
κόστους» που προέρχονταν, κατά κύριο λόγο, από την έλλειψη της σωστής πληροφό-
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ρησης. Όλες οι μελέτες που έγιναν κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες και αφορούσαν
στην ανάλυση των στοιχείων κόστους της ποιότητας, έδειξαν με σαφήνεια ότι ο αποτελεσματικός ποιοτικός έλεγχος έχει άμεση και σημαντική επίδραση στη μείωση του κόστους
παραγωγής, αφού ελαχιστοποιεί τις επανακατεργασίες, τους περιττούς ελέγχους και τα
ελαττωματικά προϊόντα (υπηρεσίες) και το σπουδαιότερο δημιουργεί τις κατάλληλες
προϋποθέσεις για την κατάληψη του μέγιστου δυνατού μεριδίου της αγοράς.
Η παραγωγή, βέβαια, ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας θα πρέπει να γίνεται μέσα σε
ορισμένα ανταγωνιστικά όρια κόστους, δηλαδή σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών
στους οποίους απευθύνεται, αλλιώς η έννοια της ποιότητας, ως καθαρού για την επιχείρηση κέρδους χάνει μεγάλο μέρος της πραγματικής αξίας της.
Ανακεφαλαιώνοντας την έως τώρα παρουσίαση και ανάλυση, βλέπουμε ότι η Διοίκηση
Ολικής Ποιότητας αποτελεί μέθοδο και εργαλείο για την επιβίωση μιας επιχείρησης σε
περιβάλλον έντονα ανταγωνιστικό, διότι όπως είδαμε, δεν υπάρχει συγκριτικό (ανταγωνιστικό) πλεονέκτημα που να διατηρείται μακροπρόθεσμα χωρίς μια σταθερή προσπάθεια
για έγκαιρη και συνεχή ικανοποίηση των αναγκών (απαιτήσεων) του πελάτη (χρήστη).
Δηλαδή, με άλλα λόγια ,η επιτυχία των στόχων μιας επιχείρησης στη σημερινή παγκόσμια οικονομία, όπου κυριαρχεί η ριζικά απελευθερωμένη αγορά, απαιτεί ενέργειες που δεν
θα συντελούν απλά στην κάλυψη των αναγκών, αλλά στην έγκαιρη κατανόηση (πρόβλεψη) και κάλυψή τους.
Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της διαμορφωμένης, κατάστασης ιδιαίτερα έντονος είναι ο
ανταγωνισμός και στις τεχνικές εταιρίες. Δυστυχώς, στη χώρα μας, ο κλάδος των κατασκευών παραμένει ακόμα προσανατολισμένος στη φιλοσοφία ότι ο μειοδότης αναλαμβάνει το έργο. Φυσικό επακόλουθο αυτού του σκεπτικού είναι να παρουσιάζουν οι τεχνικές
υποδομές μικρότερες ή μεγαλύτερες κατασκευαστικές αδυναμίες.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε. από τα τεχνικά έργα που ολοκληρώθηκαν την τελευταία
δεκαετία με κοινοτικές συγχρηματοδοτήσεις 9 στα 10 παρουσιάζουν κακοτεχνίες ή ελλείψεις. Για τις εταιρείες όμως χρηματοδότησης και εκμετάλλευσης των οδικών έργων που
είναι υποχρεωμένες να λειτουργούν ως καθαρά ιδιωτικές επενδύσεις, η φιλοσοφία του
μειοδότη μπορεί να τις οδηγήσει σε ανεπιθύμητες και μη αναστρέψιμες καταστάσεις.
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Οι απαιτήσεις για ποιοτικές οδικές υποδομές στη χώρα μας είναι σε μεγάλο βαθμό
ακάλυπτες.
Οι χρήστες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν σε διόδια ή κόμιστρα έως και το 60%
του συνολικού αντιληπτού οφέλους που θα τους προσφέρει ένα σύγχρονο συγκοινωνιακό έργο. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονισθεί ότι το παραπάνω όφελος του έλληνα
χρήστη, λόγω των μεγάλων αδυναμιών των οδικών και λοιπών συγκοινωνιακών υποδομών, είναι αρκετά αυξημένο σε σχέση με τα οφέλη που θα έχει ο χρήστης ενός ανάλογου
έργου μιας άλλης χώρας με καλύτερες υπάρχουσες συγκοινωνιακές υποδομές.
Οι κυριότερες από τις απαντήσεις του έλληνα χρήστη για ποιοτικές οδικές υποδομές
επικεντρώνονται:
• στην άνεση της διαδρομής,
• στην ασφάλεια της διαδρομής,
• στη μείωση του χρόνου διαδρομής,
• στις συνδυασμένες μεταφορές και
• στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η αναγκαιότητα για ποιοτικές οδικές υποδομές επιβεβαιώνεται, επίσης, και από η μεγάλη αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου της Αττικής Οδού και των άλλων τμημάτων
των αυτοκινητοδρόμων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

4. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Οι ιδιωτικοποιήσεις των οδικών και λοιπών τεχνικών υποδομών (Συμπράξεις Δημόσιου
και Ιδιωτικού Τομέα-ΣΔΙΤ) πρωτοεφαρμόσθηκαν από τις Κυβερνήσεις Θάτσερ (Αγγλία)
και Ρέιγκαν (ΗΠΑ) στις αρχές της δεκαετίας του ’80.
Η Ε.Ε. άρχισε να δραστηριοποιείται στην κατεύθυνση αυτή, όπως είδαμε, από τις αρχές της δεκαετίας του ’90.
Οι επιδιώξεις της Ε.Ε. για ιδιωτικοποίηση των οδικών υποδομών, λόγω της απροθυμίας
του ιδιωτικού κεφαλαίου να συμμετάσχει, βρίσκονται ακόμα στο μεγαλύτερο μέρος τους
σε αρχικά στάδια. Προσπάθειες, επίσης, ιδιωτικοποίησης των οδικών υποδομών κάνουν
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και πολλές από τις πρώην ανατολικές χώρες και σημερινά μέλη της Ε.Ε. όπως π.χ.την
Τσεχία, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία κλπ.
Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα (Συμβάσεις Παραχώρησης) ή “Ιδιωτικοποιήσεις των αυτοκινητοδρόμων” (Autoba
hnprivatisierung), όπως εκεί ονομάζονται, δεν προωθήθηκαν. Οι κυβερνήσεις ήταν διστακτικές, διότι θεωρούσαν ότι οι κίνδυνοι δεν είναι εύκολο να είναι ισόποσα κατανεμημένοι, δηλαδή το Κράτος αναλαμβάνει πολύ μεγαλύτερους κινδύνους από ό,τι ο ιδιώτης
επενδυτής. Κάποιες προσπάθειες που έγιναν για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου
του Βερολίνου δεν ευοδώθηκαν. Απερρίφθησαν το 2003 από τον υπουργό Μεταφορών,
διότι όπως δήλωσε : “Οι κίνδυνοι δεν ήταν ισόποσα κατανεμημένοι”. Κύριος χρηματοδότης ήταν η Hochtief. Ο φόβος της άνισης κατανομής των κινδύνων, δηλαδή ότι το κράτος
αναλαμβάνει μεγαλύτερους κινδύνους απ’ ό,τι ο ιδιώτης επενδυτής κυριαρχεί και σήμερα. Παρόλα αυτά, αρχίζουν να γίνονται κάποιες σκέψεις και κυρίως στη Βαυαρία. Έτσι, η
υπάρχουσα εμπειρία για τις “Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα” στις οδικές υποδομές προέρχεται κυρίως από την Αγγλία και τις ΗΠΑ, η οποία και εδώ είναι περιορισμένη, διότι μέχρι να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν αυτά τα έργα απαιτείται πολύ
μεγάλο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα στη φάση συλλογής των απαραίτητων στοιχείων
και διαμόρφωσης του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου (προκαταρκτική φάση).
Ο χρόνος παραχώρησης στην Αγγλία για τα οδικά έργα ανέρχεται συνήθως σε 30 έτη.
Στην Αγγλία η πρώτη σύμβαση παραχώρησης που αναφέρεται στις οδικές υποδομές υπογράφτηκε το Δεκέμβριο του 1991 και αφορούσε τη γέφυρα Skye (Skye Bridge), η οποία
θα ένωνε το νησί Skye με τις απέναντι ακτές της Σκοτίας. Η σύνδεση μέχρι τότε γίνονταν
με Ferry Boat. Η μελέτη σκοπιμότητας του Highland Regional Council ήταν έτοιμη από
το 1986. Το έργο παραδόθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 1995, τέλος σύμβασης
Οκτώβρης 2022. Η σύμβαση αυτή δεν πήγε κατά γενική ομολογία καλά. Είχε καθυστερήσεις και μεγάλο επιπρόσθετο κόστος για το Αγγλικό Δημόσιο. Επίσης, ένα άλλο οδικό
έργο για το οποίο υπάρχουν στοιχεία είναι η κατασκευή τεσσάρων τμημάτων αυτοκινητοδρόμων (The first four D.B.F.O. roads).
• η σύνδεση Μ1-Α1 κοντά στο Leeds, συνολικού Προϋπολογισμού £ 214 εκατ.
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• η διαπλάτυνση του Α1 (Μ) μεταξύ Alconbury και Peterborough, συνολικού προϋπολογισμού £ 128 εκα.
• το τμήμα Α419/417 μεταξύ Swindon και Gloucester, συνολικού προϋπολογισμού £ 49
εκατ.
• το τμήμα Α69 μεταξύ Carlisle και Newcastl-Upon-Tyne, συνολικού προϋπολογισμού £
9,4 εκατ.
Η σύμβαση παραχώρησης για τα παραπάνω οδικά έργα υπογράφηκε το 1996. Χρόνος
κατασκευής 3 έτη, λήξη της σύμβασης παραχώρησης το 2029.
Και σε αυτή την περίπτωση υπήρξαν καθυστερήσεις, εξαιτίας βασικών ελλείψεων των
απαιτούμενων στοιχείων και μεγάλο επιπρόσθετου κόστους για το κράτος λόγω εσφαλμένου προεξοφλητικού επιτοκίου.
Στις ΗΠΑ οι πρώτες συμβάσεις υπογράφτηκαν στα τέλη της δεκαετίας του ’90, από τις
πολιτείες Καλιφόρνια και Βιρτζίνια.
Στη χώρα μας, όπως γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, έχουν κατασκευαστεί τρία τέτοια
έργα: Το αεροδρόμιο των Σπάτων (Ελευθέριος Βενιζέλος), η Αττική Οδός και η γέφυρα
Ρίου-Αντιρίου. Και στα τρία αυτά έργα σύμφωνα με στοιχεία του Κ.Ε.Π.Ε. πέραν της μικρής συμμετοχής στο κόστος κατασκευής του ιδιωτικού κεφαλαίου και οι κίνδυνοι είναι
άνισα κατανεμημένοι εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Δυστυχώς, δεν αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση.
Με βάση λοιπόν την έως τώρα εμπειρία, τα κυριότερα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα είναι:
• Μειονεκτήματα:
- Μικρός αριθμός συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς, λόγω του υψηλού κόστους
των προγραμμάτων – έργων.
- Οι συμβάσεις έχουν συχνά αμφισβητήσιμες προβλέψεις κινδύνων και ιδιαίτερα αυτές που έχουν σχέση με κυβερνητικές πολιτικές που μπορούν να επηρεάσουν τα
κέρδη των επενδυτών.
- Υψηλές αποζημιώσεις σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης.
- Υποθήκευση μέλλοντος,
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- Υπερβάσεις προϋπολογισμών, οι οποίες λόγω των συμβατικών όρων αναλαμβάνονται στο μεγαλύτερο μέρος τους από το κράτος.
- Επιδιώξεις να αναληφθούν όλοι οι κίνδυνοι από το κράτος.
• Πλεονεκτήματα:
- Προσέλευση σημαντικών ιδιωτικών κεφαλαίων, χωρίς τα οποία διάφορα μεγάλα
προγράμματα θα έχουν σημαντικές καθυστερήσεις.
- Προώθηση καινοτομίας.

5. ΤΕΛΙΚΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Συμβάσεις Παραχώρησης) μπορούν να λειτουργήσουν σε ικανοποιητικό βαθμό, μόνο όταν
υπάρχει η σωστή προετοιμασία και οι εισροές και οι εκροές που αναφέρονται, αναλύονται
και αξιολογούνται σε αυτές είναι διατυπωμένες με την απαιτούμενη ακρίβεια και σαφήνεια. Και στην περίπτωση αυτή μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις, υπερβάσεις προϋπολογισμών και πρόκληση επιπρόσθετου κόστους, διότι τα στοιχεία που μεταβάλλονται με
την πάροδο του χρόνου είναι πολλά και κυρίως σε περιόδους που χαρακτηρίζονται από
οικονομική αστάθεια (αβεβαιότητα).
Κατά συνέπεια λοιπόν, οι “Συμβάσεις Παραχώρησης” δεν είναι εύκολη υπόθεση, απαιτούν πολύπλευρες γνώσεις και κυρίως από την πλευρά του δημοσίου για να υπάρξει μια
όσο το δυνατόν πιο δίκαιη (αντικειμενική) κατανομή των κινδύνων, διότι όπως είδαμε το
ιδιωτικό κεφάλαιο πιέζει να αναλάβει τους λιγότερο δυνατόν κινδύνους.
Οι απειλές μιας άνισης κατανομής των παραπάνω κινδύνων εις βάρος του δημοσίου
είναι πολύ μεγαλύτερες για κράτη με αδυναμίες (Αδύναμα Κράτη), διότι τα κράτη αυτά
παρουσιάζουν πέραν των άλλων πολλά οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα, με συνέπεια το ιδιωτικό κεφάλαιο να έχει μεγαλύτερη ευχέρεια να επιβάλλει τους δικούς του
όρους.
Στην καθημερινότητα του αδύναμου κράτους ανήκουν η ανεπάρκεια της νομοθεσίας
και κυρίως η έλλειψη σεβασμού και η αδυναμία επιβολής και τήρησης των νόμων από
όλους τους πολίτες, η έννοια της διαφθοράς, η κατάχρηση εξουσίας, η κατασπατάληση
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δημόσιου χρήματος, ο χρηματισμός των δημοσίων υπηρεσιών κλπ.
Στη χώρα μας, η ζήτηση για ποιοτικές οδικές υποδομές παραμένει, όπως γνωρίζουμε,
σε μεγάλο βαθμό ακάλυπτη. Οι Έλληνες χρήστες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν,
σύμφωνα με έρευνα που έγινε από το γράφοντα στο πλαίσιο διπλωματικών εργασιών,
υψηλό τίμημα (διόδια) για να έχουν σύγχρονες και ασφαλείς οδικές υποδομές.
Το Ελληνικό Δημόσιο και οι συμμετέχοντες στις Συμβάσεις Παραχώρησης ιδιωτικές
εταιρίες ας προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν ορθολογικά αυτή την ευκαιρία και να
επιδιώξουν στο πλαίσιο ενός σωστού διακανονισμού, όπου οι όροι των Συμβάσεων Παραχώρησης θα είναι αντικειμενικά και με ευκρίνεια διατυπωμένοι για όλες τις πλευρές,
όπως αρμόζει σε ένα σύγχρονο κράτος, να καλύψουν την παραπάνω επιτακτική ανάγκη
για ποιοτικές οδικές υποδομές.
Οι ποιοτικές υποδομές δεν αποτελούν, όπως είδαμε, μόνο προϋπόθεση για την αποκεντρωμένη ανάπτυξη της χώρας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της ικανότητας
αλλά και το κύριο εργαλείο επιβίωσης των Συμβάσεων Παραχώρησης και κατά συνέπεια
και της κερδοφορίας του ιδιωτικού κεφαλαίου που θα επενδυθεί σε αυτές, όταν βέβαια
λειτουργούν οι κανόνες της αγοράς και το κράτος δεν είναι αδύναμο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας 1: Παρούσα αξία μιας μελλοντικής δραχμής
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