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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το κείμενο αυτό είναι η διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε μετά την ολοκλήρωση
των μαθημάτων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων για Στελέχη (MBA executive) του Πανεπιστημίου «Μακεδονία» το
καλοκαίρι του 2003. Το θέμα της διπλωματικής άπτεται του μαθήματος: «Διοίκηση σε
Διεθνείς Επιχειρήσεις» που διδάχθηκε από τον Επ. Καθηγητή κ. Ιωάννη Χατζηδημητρίου.
Κατά τις παραδόσεις του μαθήματος τονίσθηκε η ανάγκη να γίνουν κατανοητά τα νέα
δεδομένα που διαμορφώθηκαν στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον λόγω της διεθνοποίησης
των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και της παγκοσμιοποίησης. Αναφέρθηκε επίσης ότι
οι Ελληνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση, θα
πρέπει να αναπροσαρμόσουν τη στάση τους για να εκμεταλλευθούν τις επενδυτικές
ευκαιρίες ειδικά αυτές που παρουσιάζονται σε γεωγραφικές περιοχές που βρίσκονται σε
«απόσταση βολής» σε σχέση με την Ελλάδα. (1)
Η Έγνατία Οδός ΑΕ’ (ΕΟΑΕ) είναι μια κρατική εταιρία που ιδρύθηκε για να μελετήσει,
να κατασκευάσει, να λειτουργήσει και να εκμεταλλευθεί τον ομώνυμο οδικό άξονα, που
διατρέχει τη Βόρεια Ελλάδα, από Ηγουμενίτσα έως το τελωνείο των Κήπων στα
Ελληνοτουρκικά σύνορα. Εννέα κάθετοι οδικοί άξονες ξεκινούν από την Εγνατία οδό και
συνδέονται με οδικά τμήματα που ανήκουν στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες. Ήδη έχουν
δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την ένταξη των γειτόνων (Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία)
στην ενωμένη Ευρωπαϊκή οικογένεια. Η κατασκευή ορισμένων διασυνοριακών τμημάτων
των καθέτων αξόνων μπορεί να συμπεριληφθεί σε προγράμματα χρηματοδότησης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), δεδομένου ότι ανήκουν στο επίσημο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων
της Ευρώπης, το Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο.
Πρέπει η ΕΟΑΕ να διεκδικήσει κάποιο ρόλο στις νέες αυτές εξελίξεις; Η τεχνογνωσία
που έχει αποκτήσει, στη διάρκεια μιάς περίπου οκταετίας, πάνω στη διαχείριση της
κατασκευής του μεγαλύτερου αυτή τη στιγμή Ευρωπαϊκού οδικού έργου υποδομής, μπορεί
να μεταφερθεί εκτός εταιρίας; Οι γείτονες χώρες χρειάζονται τις υπηρεσίες που μπορεί να
διαθέσει η ΕΟΑΕ; Ποιά θα είναι τα κέρδη; Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές; Πως πρέπει να
οργανώσει τις δυνάμεις της η εταιρία ώστε να αντιμετωπίσει με επιτυχία την πρόκληση;
Σ’αυτά τα ερωτήματα προσπαθεί να δώσει απαντήσεις η παρούσα εργασία.
Το κείμενο χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια.
Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται, γενικά, στις υπηρεσίες δεδομένου ότι σ’ αυτόν τον
τομέα δραστηριοποιείται η ΕΟΑΕ. Οι υπηρεσίες είναι ένας κλάδος παραμελημένος από
τους οικονομολόγους ενδεχομένως διότι, παραδοσιακά, αφορούσε σε δραστηριότητες που
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δεν είχαν «αξία» και ασκούνταν από τις χαμηλότερα κοινωνικά τάξεις. Η αλματώδης όμως
πρόοδος της τεχνολογίας, κυρίως της πληροφορικής, τον 20° αιώνα, ήταν ένας από τους
βασικούς λόγους μετατροπής των βιομηχανικών οικονομιών σε οικονομίες υπηρεσιών
γνώσης και οι υπηρεσίες αποτελούν πλέον τον βασικό κορμό των οικονομιών των
ανεπτυγμένων χωρών της υφηλίου.
Ειδικά, οι υπηρεσίες «μηχανικού» που αφορούν στην παραγωγή τεχνικών έργων,
μεταλλάσσονται

καθημερινά.

Στα

μεγάλα

έργα

υποδομής

και

ειδικά

στους

αυτοκινητοδρόμους η μετάλλαξη αυτή οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση, με ταχύτατους
ρυθμούς, των

τεχνολογικών καινοτομιών, στις αλλαγές των μεθόδων κατασκευής και

διαχείρισης των έργων λόγω της ανεπάρκειας των διαθέσιμων από τις κυβερνήσεις πόρων
(σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) και στην ολοένα αυξανόμενη κοινωνική
ευαισθητοποίηση για τη διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος.
Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με τις πολιτικές υλοποίησης των Ευρωπαϊκών
Διευρωπαϊκών δικτύων και ειδικά με τους Διευρωπαϊκούς οδικούς άξονες (ενοποίηση των
15 χωρών-μελών της ΕΕ) και τους Πανευρωπαϊκούς διαδρόμους (ενοποίηση της
διευρυμένης Ευρώπης). Τα δίκτυα αυτά προβλέπεται να απορροφήσουν € 220 δις μέχρι το
2020 και συνδέονται άμεσα με την πρόσφατη πρωτοβουλία για ανάπτυξη και την
απασχόληση στην ΕΕ. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται επίσης μια ανασκόπηση της πολιτικής
των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων για την υλοποίηση του ελληνικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων με ειδική αναφορά
στην Εγνατία οδό.
Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται το ιδιαίτερα σκληρό ανταγωνιστικό εξωτερικό
περιβάλλον της εταιρίας. Η ΕΟΑΕ ανήκει στον κλάδο των toll road operators, δηλ. των
εταιριών που αναλαμβάνουν με σύμβαση παραχώρησης την κατασκευή, λειτουργία και
εκμετάλλευση αυτοκινητοδρόμων. Η ΕΟΑΕ ιδρύθηκε ως κρατικός φορέας τη δεκαετία του
’90 κατά την οποία οι αντίστοιχοι οργανισμοί της Ευρώπης, με προεξάρχουσες τις Ιταλικές
και Γαλλικές εταιρίες αυτοκινητοδρόμων, έκλεισαν ένα κύκλο ζωής πενήντα ετών περίπου
και άρχισαν να ιδιωτικοποιούνται και να στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο εξωτερικό. Οι
εταιρίες αυτές έχουν πλούσια εμπειρία στο αντικείμενο της εκμετάλλευσης, που αποτελεί το
ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και συνεργάζονται στην κατασκευή με κατασκευαστικές
εταιρίες-κολοσσούς των χωρών τους που ήδη έχουν να επιδείξουν μεγάλο όγκο διεθνών
δραστηριοτήτων. Πολλές Ευρωπαϊκές εταιρίες αυτοκινητοδρόμων διαγωνίζονται ήδη για
την ανάληψη των μεγάλων έργων των αυτοκινητοδρόμων που θα ανατεθούν με
παραχώρηση και στην Ελλάδα.
4

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στο εσωτερικό περιβάλλον της ΕΟΑΕ. Το περιβάλλον
αυτό έχει μια σύνθετη οργανωτική δομή με δύο βασικά χαρακτηριστικά: αποτελείται από
ένα «παραδοσιακό» κορμό που βασίζεται στη γεωγραφία (πέντε Περιφερειακές Υπηρεσίες
της ΕΟΑΕ κατά μήκος του άξονα) και από μια ριζοσπαστική αρθρωτή δομή, σύμφωνα με
την οποία ακόμη και οι βασικές λειτουργίες της εταιρίας ανατίθενται σε εξωτερικούς
συνεργάτες. Μελετητές, κατασκευαστές, σύμβουλοι διαχείρισης και σύμβουλοι επίβλεψης,
έλληνες και αλλοδαποί που ασχολούνται με τη μελέτη και κατασκευή της Εγνατίας οδού,
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους συνθέτοντας ένα πολύπλοκο μωσαϊκό που εκ του
αποτελέσματος κρίνεται θετικό.
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο επιχειρηματικό σχέδιο της ΕΟΑΕ μέχρι το
2010. Το όραμα της εταιρίας, βασική προϋπόθεση για να οργανωθεί οποιαδήποτε
στρατηγική, δείχνει τη βούληση της Διοίκησης να γίνει η ΕΟΑΕ φορέας υλοποίησης έργων
στη Β. Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη. Οι υπηρεσίες που θέλει η ΕΟΑΕ να παρέχει, σύμφωνα
πάντα με το παραπάνω επιχειρηματικό σχέδιο είναι υπηρεσίες project & construction
management.
Η εργασία αυτή έγινε σε μια περίοδο όπου πραγματοποιήθηκαν πολλές αλλαγές τόσο
στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της Ελλάδας. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
με 10 νέα μέλη, η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη, ο καθορισμός των έργων προτεραιότητας
που πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2020, η αλλαγή κυβέρνησης στην Ελλάδα και η
επανεξέταση

των

όρων

και των

διαδικασιών

των προς

παραχώρηση

ελληνικών

αυτοκινητοδρόμων, η αναμενόμενη κρίση στον κατασκευαστικό τομέα και η έλλειψη
πόρων του Δημοσίου μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες, είναι μερικά από τα στοιχεία που
συνθέτουν ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Σ’ αυτό το περιβάλλον η ΕΟΑΕ, ως
μοναδική ελληνική κρατική εταιρία διαχείρισης ενός αυτοκινητοδρόμου που έχει πράγματι
αναπτυξιακή διάσταση, πρέπει να βρει ένα ρόλο που να ανταποκρίνεται σε πραγματικές
ανάγκες και όχι σε επιθυμίες. Σε ότι αφορά στη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της
ΕΟΑΕ οι ανάγκες αυτές υπάρχουν και σχετίζονται με την απαραίτητη προγραμματισμένη
στήριξη

που

πρέπει

να

δοθεί

από

την

Πολιτεία

στις

ελληνικές

επιχειρήσεις,

κατασκευαστικές ή μελετητικές, στις δραστηριότητές τους εκτός Ελλάδας και ειδικά στα
Βαλκάνια.

Το περιβάλλον

των

Βαλκανίων

μετά την

κατάρρευση

του υπαρκτού

σοσιαλισμού παρουσιάζει πολλούς κινδύνους και αρνητικές πλευρές αλλά είναι χώρος
ζωτικός για την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής όπως το Διευρωπαϊκό Δίκτυο
αυτοκινητοδρόμων.
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Είναι μάλλον πρόωρο στη φάση αυτή να μπορέσει η ΕΟΑΕ να παίξει η ίδια το ρόλο
συμβούλου εκτός Ελλάδας. Αντίθετα, έχει αποδείξει στα επτά χρόνια λειτουργίας της ότι
μπορεί να οργανώσει τις δραστηριότητες άλλων ομάδων που ασχολούνται με το κύκλωμα
της παραγωγής δημοσίων έργων προκειμένου να υλοποιήσει ένα θετικό αποτέλεσμα. Η
ΕΟΑΕ ως ανώνυμη κρατική εταιρία, εφόσον υπάρχει η κυβερνητική βούληση για υπέρβαση
του αθηναιοκεντρισμού, μπορεί να παράσχει υπηρεσίες ενός Οργανισμού-συντονιστή του
τύπου του «ΑΘΗΝΑ 2004» με όραμα την εξαγωγή του υφιστάμενου τεχνικού και
μελετητικού δυναμικού, κατά συντεταγμένο τρόπο, εκτός των βορείων συνόρων.
Στο

κείμενο

της

εργασίας

παρατίθενται

ένθετα

με

επιλεγμένα

δημοσιεύματα

προκειμένου ο αναγνώστης να έχει μια πιο σφαιρική εικόνα των κρίσιμων και τόσο
επίκαιρων ζητημάτων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών στην παραγωγή μιας
σημαντικής κατηγορίας έργων υποδομής, όπως είναι οι αυτοκινητόδρομοι.

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2004
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1"

Ο ρόλος των υπηρεσιών στις σύγχρονες οικονομίες
Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης τεχνικών έργων

1.1 Εισαγωγή
Ο τομέας των υπηρεσιών κυριαρχεί στο οικονομικό τοπίο των μεταβιομηχανικών
οικονομιών του ΟΟΣΑ. Τυπικά αφορά στο 60-70% της απασχόλησης και σε αντίστοιχο
ποσοστό του ΑΕΠ. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών αποτελεί μια σημαντική πλευρά της
οικονομικής ανάπτυξης που συνδέεται στενά με την αύξηση των εισοδημάτων και τον
εκσυγχρονισμό των οικονομικών δεδομένων (2).
Η άποψη ότι οι υπηρεσίες κυριαρχούν στη μεταβιομηχανική εποχή οδηγεί εσφαλμένα
στο συμπέρασμα ότι οι υπηρεσίες σχετίζονται κυρίως με τις βιομηχανικές κοινωνίες.
Εντούτοις οι υπηρεσίες είναι σημαντικές και στα υπό ανάπτυξη κράτη. Υπάρχουν χώρες
που δεν διαθέτουν πρώτες ύλες ή χώρες με μικρό τομέα μεταποίησης. Δεν υπάρχουν όμως
χώρες χωρίς υπηρεσίες. Χωρίς μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας,
κατασκευές κλπ. δεν νοείται ανάπτυξη. Οι υπηρεσίες αποτελούν το προαπαιτούμενο για
την οικονομική ανάπτυξη όπως ακριβώς η διάθεση πρώτων υλών.
Δεν υπάρχει γενικά αποδεκτός ορισμός του όρου «υπηρεσίες». Υπάρχουν κάποιοι
χαρακτηρισμοί των υπηρεσιών όπως πχ. ότι είναι ένας τομέας εντάσεως εργασίας που
παράγει προϊόντα βραχύβια τα οποία έχουν επιπλέον την ιδιότητα ότι παράγονται και
αναλώνονται ταυτοχρόνως. Εν τοις πράγμασι οι υπηρεσίες μπορεί να είναι τα πάντα. Δηλ.
εντάσεως εργασίας όπως οι υπηρεσίες της οικιακής βοηθού, εντάσεως κεφαλαίου όπως οι
τηλεπικοινωνίες και οι μεταφορές, με μικρής διάρκειας αποτελέσματα όπως το καθάρισμα
ή διαρκή, όπως η εκπαίδευση, με ταυτόχρονη παραγωγή και ανάλωση (πχ. μια διάλεξη,
ένα κονσέρτο), ή ανάλωση μακριά από την παραγωγή (e-learning).
Στο εγχειρίδιο “Manual on Statistics of International Trade in Services” που συντάχθηκε
από ομάδα ειδικών επιστημόνων από έξι διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, ΕΕ, Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, ΟΟΣΑ, Γενική Συμφωνία Εμπορίου του ΟΗΕ, Παγκόσμιος
Οργανισμός Εμπορίου), ο όρος «υπηρεσίες» καλύπτει μια ανομοιογενή ομάδα μη απτών
προϊόντων και δραστηριοτήτων που είναι δύσκολο να συμπεριληφθούν σε ένα ενιαίο
ορισμό. Είναι επίσης συχνά δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τις υπηρεσίες από τα αγαθά με
τα οποία συνδέονται με πολλούς τρόπους.
Στο παραπάνω εγχειρίδιο αναφέρεται ότι «οι υπηρεσίες δεν είναι ιδιαίτερες φυσικές
οντότητες επί των οποίων

μπορεί να τεκμηριωθεί δικαίωμα ιδιοκτησίας. Δεν είναι

εμπορεύσιμες ανεξάρτητα από την παραγωγή τους. Είναι διαφοροποιημένα αγαθά, που
παράγονται κατά παραγγελία και συντίθενται από αλλαγές της κατάστασης των μονάδων
προς

κατανάλωση,

λόγω

δράσεων

των

παραγωγών

καταναλωτές αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η παραγωγή τους».
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τους.

Παραδίδονται

στους

Η κλασσική θεωρία του διεθνούς εμπορίου γενικά υποθέτει ότι τα εμπορεύματα
κινούνται πέρα από τα σύνορα των κρατών ενώ οι καταναλωτές ή οι παραγωγικοί
συντελεστές παραμένουν αμετακίνητοι. Το ίδιο δεν συμβαίνει με το εμπόριο των
υπηρεσιών όπου πολλές φορές μετακινείται ο καταναλωτής (πχ. τουρίστες) ή οι
παραγωγικοί συντελεστές (πχ. θυγατρικές εταιρίες συμβούλων).
Ως παραδείγματα υπηρεσιών αναφέρονται το χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο, οι
ξενοδοχειακές,

οι ασφαλιστικές,

οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες,

οι υπηρεσίες

εκπαίδευσης, υγείας, έρευνας και ανάπτυξης, μάρκετιγκ, ψυχαγωγίας, κρατικής διοίκησης
κλπ.

1.2 Οι υπηρεσίες: μικρή ιστορική αναδρομή
Ετυμολογικά, «υπηρεσία» είναι η εργασία που παρέχει ο υπηρέτης δηλ. ο βοηθός
κωπηλάτη (υπό+ερέτης) (3).

Ο απαξιωτικός αυτός ορισμός για την «υπηρεσία»

επιβεβαιώνεται από τα πράγματα αν λάβουμε υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια των ιστορικών
χρόνων, σε όλους τους πολιτισμούς, οι «υπηρέτες» αποτελούσαν την πολυάνθρωπη μάζα
των πληβείων και των δούλων που ήταν ταγμένη από τη φύση της να προσφέρει υπηρεσίες
στις ανώτερες κοινωνικά τάξεις.
Στην αρχαία Σπάρτη, υπηρεσίες παρείχαν οι περίοικοι, παλιοί Δωριείς αγρότες που
είχαν απωθηθεί έξω από την πόλη και μαζί με τους είλωτες, αλλά σε πολύ καλύτερες από
αυτούς συνθήκες, έπρεπε να καλλιεργούν τα κτήματα της αριστοκρατικής κάστας των
πολεμιστών και να τους αποδίδουν την καθορισμένη ποσότητα αγροτικών προϊόντων είτε
σε είδος είτε σε χρήμα. Οι Σπαρτιάτες, όπως και οι άλλοι Έλληνες, δεν ασχολούνταν
καθόλου με χειρωνακτικές βιοποριστικές εργασίες που τις θεωρούσαν κατάλληλες μόνον
για τους «βαναύσους» δηλ. τους υποτελείς. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, τα κερδοφόρα
επαγγέλματα

εμποδίζουν

την

ανάπτυξη

της

πολιτικο-κοινωνικής

πλευράς

της

προσωπικότητας (Πολιτικά, Ζ’ ή και Η’β) και καταστρέφουν την ψυχή (Πλάτωνας,
Πολιτεία, 495e). Γι’ αυτό η εργασία για βιοποριστικούς λόγους ήταν και νομοθετικά
απαγορευμένη.(4)
Στην αρχαία Αθήνα οι υπηρέτες προέρχονταν από τους δούλους και τους θήτες που
ήταν κι αυτοί τόσο περιφρονημένοι ώστε ο Αριστοτέλης να μην τους θεωρεί ελεύθερους
αλλά να τους εξομειώνει με δούλους (Πολιτικά Θ’ 7,15).
Οι αρχαίοι Ρωμαίοι θεωρούσαν ότι τα αναγκαία πράγματα για την παραγωγή ήταν
τριών ειδών: «άλαλα όργανα δουλειάς» (πράγματα), «μισοάλαλα όργανα δουλειάς» (τα
ζώα γενικά) και «όργανα με λαλιά» (δούλοι). Ένα φτυάρι, ένα βώδι, ένας σκλάβος είχαν
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για τον αφέντη τους την ίδια αξία, όργανα που μπορούσε να πουλήσει, να αγοράσει, να
καταστρέφει. (5)
Στη Ρώμη υπήρχαν τέσσερες κοινωνικές τάξεις (ordi), από τις οποίες μόνο δύο
αναγνωρίζονταν από τη Διοίκηση: οι πατρίκιοι (patricii), απόγονοι των πρώτων πατέρων
(patres) δηλ. των

100 αρχηγών που είχαν ιδρύσει τη Ρώμη και οι ιππείς (equites),

κτηματίες και επιχειρηματίες με περιουσία τουλάχιστον 400.000 σηστερτίων. Κάτω από
αυτούς βρίσκονταν οι ευπρεπείς (honestiores) που ήταν έμποροι, τεχνίτες απελεύθεροι ή
αγρότες και δικαιούνταν αυτόν τον τίτλο αν διέθεταν περιουσία τουλάχιστον 5.000
σηστερτίων. Τελευταίοι ήταν οι ταπεινοί (humeliores), που μαζί με τους προηγούμενους
αποτελούσαν τη μάζα των πληβείων (πλέμπα). Οι δύο τελευταίες τάξεις μαζί με τους
δούλους- αντικείμενα (res) υπηρετούσαν τις δύο πρώτες.
Το αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας ήταν ανέκαθεν διαφοροποιημένο. Υπήρχαν
δούλοι-αντικείμενα των οποίων η ζωή δεν είχε καμία αξία. Ακραίο παράδειγμα η κρυπτεία
στην αρχαία Σπάρτη,

όπου για να αναπτυχθεί το επιθετικό πνεύμα των νέων

οργανώνονταν δολοφονικές ενέδρες σε βάρος ανύποπτων ειλώτων.
Από την άλλη πλευρά, υπήρχαν μορφωμένοι δούλοι που ασκούσαν εξουσία στα
αφεντικά τους. Φαίνεται αντιφατικό, αλλά η δουλεία σχετίσθηκε στενά με την παιδεία. Οι
ευγενείς των ανωτέρων τάξεων, επειδή ασχολούνταν μόνον με τη διοίκηση και τον
πόλεμο, ήταν συνήθως αναλφάβητοι. Οι μορφωμένοι της εποχής, δάσκαλοι, γραφείς κλπ.
ήταν δούλοι. Οι Σουμέριοι και Αιγύπτιοι γραφείς ήξεραν τρεις γλώσσες. Έχοντας τα
προσόντα αυτά οι μορφωμένοι δούλοι αποκτούσαν δύναμη επί των αφεντικών τους η
οποία πολύ εύκολα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε εξουσία. Οι ίδιοι οι Ρωμαίοι
αυτοκράτορες έφταναν στο σημείο να στελεχώνουν το ιδιαίτερό τους γραφείο (officio) με
έμπιστους δούλους, θέτοντας επικεφαλής τους έναν magister officiorum, προϊστάμενο
γραμματείας, συνήθως Έλληνα, τον οποίο χρησιμοποιούσαν ως προσωπικό τους όργανο
για τη διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας.
Η περίεργη σχέση αφέντη-δούλου, που πολλές φορές παρουσιάζει ανατροπές λόγω της
επιρροής του δεύτερου στον πρώτο, απεικονίζεται συχνά στη λογοτεχνία και στο θέατρο.
Ο υπηρέτης ή η υπηρέτρια εμφανίζονται πολλές φορές ως λαϊκοί φιλόσοφοι ενώ οι
αφεντάδες τους διαθέτουν αργό και αντιδραστικό μυαλό (Ιάκωβος και αφέντης του Μίλαν
Κούντερα, ο Αρχοντοχωριάτης του Μολιέρου, ο Πούντιλα και ο δούλος του ο Μάτη του
Μπρέχτ κλπ.). Μερικές φορές τα πράγματα περιπλέκονται όταν η σύγκρουση είναι διπλή:
ανάμεσα στα δύο φύλα κι ανάμεσα σε δύο κοινωνικές τάξεις. Στη νατουραλιστική
τραγωδία «Δεσποινίς Τζούλια» του Αύγουστου Στρίντμπεργκ, η κόρη του Κόμη, Τζούλια
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και ο υπηρέτης Γιάννης αντιπροσωπεύουν τόσο το προαιώνια εχθρικό σύμπλεγμα του
θηλυκού με το αρσενικό, όσο και τις αντίμαχες παρατάξεις: μιαν αριστοκρατία σαθρή και
νόθη που ξεπέφτει και μια λαϊκή τάξη που επέρχεται αδίστακτη (6).
Υπάρχουν βέβαια και οι καρικατούρες σχέσεις αφέντη-δούλου που περιγράφονται από
σατιρικούς ποιητές

της αρχαιότητας όπως ο Μαρτιάλης (40-104 μ.Χ.), ο οποίος

αναφέρεται στην πολύτεκνη, Ρωμαία δέσποινα, Μαρούλα που τα παιδιά της δεν ανήκαν
στο σύζυγό της Κίννα, αλλά στο μάγειρό της, στον οικονόμο της, στο ζαχαροπλάστη της,
στον αυλητή της, στο γυμναστή και στο γελωτοποιό της.
Συνοψίζοντας, αν και στην ιστορία αναφέρονται περιπτώσεις όπου άνθρωποι χαμηλής
κοινωνικής τάξης απέκτησαν εξουσία (πχ. η Θεοδώρα που έγινε αυτοκράτειρα

του

Βυζαντίου), οι περιπτώσεις αυτές αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα και οι υπηρεσίες,
μέχρι τον 20° αιώνα, ήταν αλληλένδετες με τα πιο περιφρονημένα και εξαθλιωμένα
κοινωνικά στρώματα.

1.3 Οι υπηρεσίες στην οικονομική θεωρία
Αν αποδεχθούμε τη γνωστή ρήση ότι η πορνεία είναι το αρχαιότερο επάγγελμα, θα
μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι το το αρχαιότερο επάγγελμα του ανθρώπου έχει να κάνει
με παροχή υπηρεσιών!
Ιστορικά, όπως αναφέρθηκε, οι παρέχοντες υπηρεσίες ανήκουν στις κατώτερες τάξεις.
Σ’ αυτές τις τάξεις ανήκουν όμως και οι κατηγορίες των αγροτών και των βιομηχανικών
εργατών. Παρ’όλα αυτά, στις οικονομικές θεωρίες του Adam Smith, μόνον οι εργαζόμενοι
αυτών των κατηγοριών θεωρούνται παραγωγικοί εργάτες.
Σε αντίθεση με τους Φυσιοκράτες που ταυτίζοντας την υπεραξία με την πρόσοδο και
θεωρώντας ότι, μόνη πηγή πλούτου είναι η γεωργία, κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι
μόνον η εργασία του αγροτικού πληθυσμού είναι παραγωγική, ο Smith θεωρεί ότι κάθε
μισθωτή εργασία, είτε αγροτική είτε βιομηχανική, είναι παραγωγική όταν ανταλλάσσεται
άμεσα με κεφάλαιο και αποφέρει στον καπιταλιστή ένα κέρδος.
Ο Smith διακρίνει την παραγωγική από τη μη παραγωγική εργασία με βάση τις
διαφορετικές τους κοινωνικές μορφές και όχι από τις υλικές τους ιδιότητες. Με βάση τον
ορισμό αυτό η εργασία ενός υπηρέτη θα πρέπει να θεωρείται μη παραγωγική εάν ο
καπιταλιστής τον μισθώνει για τις προσωπικές του υπηρεσίες και παραγωγική όταν
απασχολείται από έναν καπιταλιστή που διευθύνει ένα μεγάλο εστιατόριο. Στην πρώτη
περίπτωση, ο καπιταλιστής σχετίζεται με τον υπηρέτη ως καταναλωτής-αγοραστής, ενώ
στη δεύτερη ως καπιταλιστής-αγοραστής. Αν και η εργασία του υπηρέτη είναι ταυτόσημη
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στις δύο περιπτώσεις, η καθεμιά συνεπάγεται διαφορετικές κοινωνικές και παραγωγικές
σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, παραγωγικές στη μια περίπτωση και μη παραγωγικές στην
άλλη. Ο Smith παρατηρεί ότι ο επιχειρηματίας μερικές φορές χρησιμοποιεί το κεφάλαιό
του για να μισθώσει εργάτες, η εργασία των οποίων ενσωματώνεται σε υλικά αντικείμενα
ή εμπορεύματα, άλλες όμως φορές χρησιμοποιεί το εισόδημά του για να αγοράσει
προσωπικές υπηρεσίες όπου απουσιάζει η ιδιότητα της «υλικότητας». Καταλήγει λοιπόν
στο συμπέρασμα ότι, παραγωγική εργασία είναι αυτή που ενσωματώνεται σε κάποιο
αντικείμενο ή εμπορεύσιμο αγαθό που διαρκεί τουλάχιστον επί κάποιο διάστημα μετά το
τέλος της εργασίας. Οι υπηρεσίες γενικά χάνονται την ίδια στιγμή που επιτελούνται και
σπάνια αφήνουν πίσω τους κάποιο ίχνος αξίας για την οποία θα μπορούσε στη συνέχεια να
προσφερθεί μία ίση ποσότητα υπηρεσίας (7).
Στις «Θεωρίες για την υπεραξία», ο Marx συμφωνεί με τον Smith ότι παραγωγική
εργασία είναι αυτή που δημιουργεί υπεραξία. Μη παραγωγική εργασία είναι αυτή που
ανταλλάσσεται με χρήματα υπό τη μορφή εισοδήματος και όχι κεφαλαίου. Σε αντίθεση με
τον Wolff (1987), ο οποίος θεωρεί ότι παραγωγική είναι οποιαδήποτε εργασία παράγει
χρηστική αξία, ο Marx ισχυρίζεται ότι, από την άποψη του κεφαλαίου, δεν ενδιαφέρει αν
το προϊόν είναι χρήσιμο με άλλα κριτήρια. Ένα προϊόν παρουσιάζει ενδιαφέρον μόνον
όταν δημιουργεί υπεραξία. Για τον Marx η υπεραξία δημιουργείται άμεσα. Γι’ αυτό το
λόγο αντιπαρατέθηκε στις θεωρίες περί έμμεσης δημιουργίας αξίας. «Κάθε πράξη, ούτως ή
άλλως, έχει επίδραση σε κάτι, με την ίδια λογική που ένας πορτοφολάς μπορεί να
θεωρηθεί ότι είναι παραγωγικός εργαζόμενος δεδομένου ότι έμμεσα προκαλεί την
παραγωγή βιβλίων πάνω στο ποινικό δίκαιο». Το ίδιο ο πιανίστας μπορεί να προκαλέσει
παραγωγή, εν μέρει προσφέροντας ψυχαγωγία και εν μέρει δημιουργώντας νέες ανάγκες
που μεταφράζονται σε παραγωγή υλικών αντικειμένων (δίσκων κλπ.). Αλλά η σχέση της
μουσικής με την υπεραξία είναι αμφιλεγόμενη.
Η

διαφοροποίηση

μεταξύ

στρατηγικής σημασίας για τη

παραγωγικής

και

μη

παραγωγικής

εργασίας

είναι

συσσώρευση του κεφαλαίου. Το κόστος των μη

παραγωγικών δραστηριοτήτων καλύπτεται από την υπεραξία που δημιουργούν οι
παραγωγικές δραστηριότητες. Υπό αυτή την έννοια, οι υπηρεσίες είναι περιττές και πρέπει
να είναι όσο το δυνατόν περιορισμένες. Οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, η εκπαίδευση,
η έρευνα, η δικαιοσύνη και η διοίκηση μπορεί να είναι αναγκαίες συνθήκες για τη
συσσώρευση κεφαλαίου αλλά πρέπει να περικοπούν όσο το δυνατόν περισσότερο και να
παρέχονται όσο το δυνατόν φθηνότερα.
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O Marx διαφοροποιείται από τον Smith στο ζήτημα της υλικότητας του αποτελέσματος
της εργασίας. Οι ηθοποιοί πχ. κατά τον Marx, είναι παραγωγικοί εργαζόμενοι, όχι γιατί
παίζουν ένα έργο αλλά γιατί με την εργασία τους αυξάνουν την περιουσία του θεατρώνη.
Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες συντελούν στη συσσώρευση κεφαλαίου, ο Marx προέβλεψε
ότι η αύξηση της παραγωγής θα προκαλέσει ανάπτυξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
παροχής υπηρεσιών στον 20° αιώνα και ότι η εξάπλωση της μη παραγωγικής εργασίας των
υπηρεσιών σε συνδυασμό με την αυτοματοποίηση της παραγωγικής εργασίας στη
βιομηχανία θα τινάξει στον αέρα την αξία του κεφαλαίου και μαζί τον καπιταλιστικό
τρόπο παραγωγής. (8)
Ανεξαρτήτως αν θεωρούνται παραγωγικές ή μη, οι υπηρεσίες, σύμφωνα με τον'Εγκελς,
«αγοράζονται» μόνον όταν έχουν ικανοποιηθεί οι βασικές ανάγκες των ανθρώπων, είναι
δηλ. αγαθά με δευτερεύουσα αξία.
Στη δεκαετία του 1940, οι οικονομολόγοι Allan Fischer και Colin Clark τόνισαν την
αυξανόμενη σημασία των υπηρεσιών στο μοντέλο τους με τους τρεις τομείς της
οικονομικής ανάπτυξης αλλά η προσπάθεια αυτή δεν είχε συνέχεια.
Η πετρελαϊκή κρίση του 1973 σε συνδυασμό με την εξάπλωση της χρήσης των PC είναι
η αρχή για πολλές αλλαγές στην οικονομική ζωή. Ο εκβιασμός των πετρελαιοπαραγωγών
χωρών υποχρέωσε τις δυτικές κοινωνίες να προχωρήσουν με γοργά βήματα στην
αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων: διοίκηση,
κατασκευές, μεταφορές, μέσα διανομής, σ’ αυτές τις περιοχές δηλ. που θεωρούνταν, λίγο
ή πολύ, ως μη παραγωγικές. (9)
Σήμερα, η επικρατούσα αντίληψη είναι ότι ο τομέας των υπηρεσιών πρέπει να
αντιμετωπίζεται με τις ίδιες οικονομικές θεωρίες όπως και ο τομέας της μεταποίησης.
Ούτως ή άλλως τα όρια μεταξύ τους είναι δυσδιάκριτα καθώς οι υπηρεσίες έχουν
παρεισφρήσει στην αλυσίδα αξίας των μεταποιητικών επιχειρήσεων, είτε ανάντι της
παραγωγής (πχ. έρευνα και ανάπτυξη προϊόντος) είτε κατάντι αυτής (πχ. υποστήριξη μετά
την πώληση).
Αυτή άλλωστε είναι η πλευρά της οικονομίας των υπηρεσιών που αποτελεί ένα
ποσοτικό και ποιοτικό άλμα σε σχέση με τη βιομηχανική επανάσταση του 19ου αιώνα: οι
υπηρεσίες αποτελούν βασική

εισροή (input)

της παραγωγής.

Δεν

μπορούμε να

ισχυριζόμαστε, όπως οι οικονομολόγοι της κλασσικής σχολής, ότι οι υπηρεσίες που μας
προσφέρει μια μηχανή είναι ενσωματωμένες σ’ αυτήν. Για να απολαύσουμε πχ. τις
υπηρεσίες ενός υπολογιστή απαιτείται τόσο η εργασία των προγραμματιστών, ως εισροή,
όσο και η γνώση από πλευράς μας, ως χρηστών.
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Με δεδομένο ότι, το 50% της δαπάνης για την παραγωγή προϊόντων αναλώνεται σε
υπηρεσίες πόσης φύσεως, είναι προτιμότερο να θεωρούμε την περίοδο που διανύουμε ως
εποχή της οικονομίας των υπηρεσιών και όχι «μεταβιομηχανική» (9).

1.4 Οι σύγχρονες οικονομίες των υπηρεσιών
Η λεγάμενη «τρίτη βιομηχανική επανάσταση», αποτέλεσμα της οποίας είναι η έκρηξη
του τομέα των υπηρεσιών, σχετίζεται με τους κομπιούτερ (η πρώτη είχε να κάνει με τη
μηχανή εξωτερικής καύσεως, την ατμομηχανή και η δεύτερη με τη μηχανή εσωτερικής
καύσεως, τη βενζινομηχανή).
Η τρίτη αυτή επανάσταση ξεκινά από τις ΗΠΑ. Ημερομηνίες-σταθμοί είναι η θέση σε
λειτουργία του πρώτου χρηστικού ηλεκτρονικού υπολογιστή ENIAC το 1946, η πρώτη
εκπομπή έγχρωμης τηλεόρασης το 1951, η ανακάλυψη των ακτινών λέιζερ το 1960 και η
κατασκευή του πρώτου μικροεπεξεργαστή με τσίπ πυριτίου που εγκαινιάζει την
επανάσταση της πληροφορικής των PC το 1971 (10).
Η μετατροπή της οικονομίας των ΗΠΑ σε οικονομία υπηρεσιών αποτυπώνεται στο
Γράφημα 1 όπου φαίνεται η μεταβολή της σύνθεσης του εργασιακού δυναμικού κατά τη
διάρκεια του εικοστού αιώνα (1900-1997).
Στο Γράφημα παρατηρείται η συρρίκνωση του αγροτικού τομέα (από 35% σε 2%), η
μείωση του αριθμού των βιομηχανικών εργατών (από 40% στις αρχές του αιώνα και 48%
τη δεκαετία του ’50 στο 25% τη δεκαετία του ’90), ο σταθερός αριθμός των μισθωτών στις
υπηρεσίες (περίπου 12%) και ο μεγάλος αριθμός των εργαζομένων σε εργασίες γραφείου
που απαιτούν συνήθως γνώσεις πληροφορικής (περίπου το 55% του συνόλου των
εργαζομένων).
Η ευρεία εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων αλλάζει το επιχειρηματικό
περιβάλλον και αποτελεί το κλειδί για την εδραίωση των τεσσάρων μεγάλων αλλαγών που
συμβαίνουν στην παγκόσμια οικονομία που είναι: η παγκοσμιοποίηση των αγορών, η
μετατροπή των βιομηχανικών οικονομιών σε οικονομίες υπηρεσιών, η αλλαγή του
ενδοεπιχειρησιακού περιβάλλοντος και η εμφάνιση της ψηφιακής επιχείρησης (11).
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Σύνθεση Εργατικού Δυναμικού 1900-1997

% Υπηρεσίες
tl—% Υπάλληλοι Γραφείου
-Δ—% Εργάτες Βιομηχανίας
% Αγρότες

Ετος

Γράφημα 1.1: Σύνθεση του Εργατικού Δυναμικού στις ΗΠΑ 1900-1997, Πηγή: [11]

1.4.1

Η παγκοσμιοποίηση των αγορών

Παγκοσμιοποίηση των αγορών είναι η συνεχής διαδικασία ενδυνάμωσης του βαθμού
αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης των αγορών των χωρών όλου του κόσμου (1). Τα
χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποίησης, που δεν αποτελεί μόνον οικονομικό αλλά και
κοινωνικό φαινόμενο, είναι:
•

η εισαγωγή ενός νέου τρόπου καπιταλιστικής παραγωγής που στηρίζεται σε ευέλικτες
μορφές εργασιακών σχέσεων και στην αποκοινωνικοποίηση της εργασίας που
ενισχύεται από την τάση μετακίνησης του τόπου εργασίας από συλλογικούς χώρους
(εργοστάσιο, γραφείο) στο σπίτι.

•

η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος που τις
χαρακτηρίζει. Το χαρακτηριστικό αυτό και συγχρόνως συστατικό στοιχείο της
παγκοσμιοποίησης, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το ποιές μονάδες του κεφαλαίου
ισχυροποιούνται (παραγωγοί και άμεσοι εφαρμοστές αυτών των τεχνολογιών).
Ταυτόχρονα ενδυναμώνει τη θέση των υψηλά ειδικευμένων εργαζομένων, ενώ
γενικότερα αναβαθμίζει το ρόλο της πνευματικής εργασίας έναντι της χειρωνακτικής.

•

οι αλλαγές στις σχέσεις χρόνου και χώρου με τη χρήση των νέων μέσων μαζικής
επικοινωνίας, της διαδικτύωσης μέσω Internet, e-mail κλπ. Ο χώρος τείνει να
εκμηδενισθεί ως παράγοντας δυσκολίας για την επέκταση δραστηριοτήτων στον
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πλανήτη με αποτέλεσμα να μειώνεται κατ’ αντιστοιχία και ο χρόνος ανάπτυξης των
δραστηριοτήτων αυτών.
•

η μείωση του ρόλου του εθνικού κράτους λόγω της μείωσης των κοινωνικών,
πολιτικών και οικονομικών δυνατοτήτων του και της αδυναμίας του να ελέγξει
αποτελεσματικά τις εισροές ή να ενισχύσει τις εκροές. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις,
μέσω των διεθνών μετακινήσεών τους, επιδιώκουν, κατά κανόνα, να επωφεληθούν από
τις φοροαπαλλαγές που στερούν το εθνικό κράτος από πόρους (φόρους) τους οποίους
θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για την ικανοποίηση σειράς λειτουργιών του
(κοινωνική πρόνοια, εκπαίδευση κλπ.). (12)

Στην Ινδία το λογιστήριο
Η μεταφορά της μεταποίησης σε χώρες με φθηνή μισθωτή εργασία προκάλεσε
αλλαγές στις οικονομίες των ΗΠΑ, Ιαπωνίας, Γερμανίας και άλλων μεγάλων
βιομηχανικών χωρών.
Αρχικά οι αμερικάνικες εταιρίες μετέφεραν στην Ινδία τα τηλεφωνικά κέντρα τους,
λόγω των φθηνών μισθών.

Η Ινδία είναι πολύ ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες

χώρες, πχ. είναι 37% πιο φθηνή από την Κίνα και 17% από τη Μαλαισία. Σήμερα
αποτελεί τη μεγαλύτερη βάση ανάπτυξης νέων εφαρμογών για Τράπεζες, ψηφιακές
συσκευές και βιομηχανίες.
Στη γοητεία του outsourcing υποκύπτουν σιγά- σιγά οι ελληνικές εταιρίες. Ήδη η
αεροπορική εταιρία Hellasjet, σύμφωνα με

την ινδική ηλεκτρονική εφημερίδα

Hindu Business Line, ανέθεσε στον επίσης ινδικό όμιλο KALE Consultants τη
διαχείριση του λογιστηρίου της. Τα έγγραφα θα κρατούνται στην Ελλάδα αλλά θα
αποστέλλονται ηλεκτρονικά αντίγραφά τους στη Βομβάη, όπου έχει την έδρα της η
ινδική

εταιρία,

για

επεξεργασία.

Την

ίδια

μεθοδολογία

ετοιμάζονται

να

ακολουθήσουν και άλλες μεγάλες ελληνικές εταιρίες........
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ένθετο ‘Οικονομία’, 28/12/2003)

Τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης προβληματίζουν τις κοινωνίες τόσο των
πλούσιων Δυτικών κρατών όσο και αυτές των χωρών του Τρίτου κόσμου και των πρώην
κομμουνιστικών χωρών. Η ζωή των κατοίκων των αναπτυσσόμενων χωρών, παρ’ όλες τις
προσπάθειες και τα ανοίγματα σε ξένες επενδύσεις που έχουν γίνει από τις κυβερνήσεις
τους, είναι πολύ μακριά από τα όρια της δυτικής ευημερίας.
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Στα περισσότερα πρώην κομμουνιστικά κράτη, παρά τις ιδιωτικοποιήσεις και την
απελευθέρωση των αγορών, το κατά κεφαλήν εισόδημα μειώθηκε κατακόρυφα τη
δεκαετία του ’90. Μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, ο καπιταλισμός επικράτησε
ως ο μόνος εφικτός τρόπος λογικής οργάνωσης των σύγχρονων οικονομιών. Εντούτοις, οι
προοπτικές γεφύρωσης του αναπτυξιακού χάσματος μεταξύ Βορρά-Νότου δεν είναι
καθόλου θετικές. Η αδυναμία του μεγαλύτερου μέρους του κόσμου να αφομοιώσει τον
καπιταλισμό ενδέχεται να οδηγήσει τελικά και τις πλούσιες οικονομίες σε ύφεση και
βέβαια δεν είναι λίγοι αυτοί που θυμούνται τις προειδοποιήσεις του ιστορικού της
οικονομίας Κάρλ Πόλανυϊ ότι οι ελεύθερες αγορές θα συγκρουστούν με την κοινωνία και
θα οδηγήσουν στο φασισμό. (13)
Άσχετα με τη θετική ή μη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της παγκοσμιοποίησης,
είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις, κάθε είδους, μεταποιητικές ή προμήθειας υπηρεσιών, δεν
πρέπει να αγνοήσουν τη νέα πραγματικότητα, αν επιθυμούν να παραμείνουν

στο

επιχειρηματικό παιχνίδι.

Εξαγωγή θέσεων εργασίας που δεν αναπληρώνονται
Η ανάκαμψη χωρίς νέες θέσεις εργασίας είναι το πολιτικά κρίσιμο πρόβλημα που
αντιμετωπίζει η αμερικανική οικονομία. Καθώς οι διαβεβαιώσεις των προσκειμένων
στην κυβέρνηση Μπους οικονομολόγων, ότι με τους υψηλούς ρυθμούς ανόδου του ΑΕΠ
η απασχόληση δεν μπορεί παρά να αυξηθεί, δεν επαληθεύονται, η εντεινόμενη
αγανάκτηση και ανασφάλεια των Αμερικανών εργαζομένων, είτε απολύονται και μένουν
άνεργοι, είτε αναγκάζονται να δουλεύουν με χειρότερους όρους και μισθούς,
μεταφράζεται σε ισχυρές πολιτικές πιέσεις για τη λήψη προστατευτικών μέτρων. Οι
δυναμικότερες αμερικανικές επιχειρήσεις είναι εκείνες που μεταφέρουν παραγωγική
δραστηριότητα -εξάγουν θέσεις εργασίας- στις ασιατικές χώρες, χαμηλού εργατικού
κόστους, στην Κίνα και στην Ινδία, από όπου οι ΗΠΑ αντλούν μια σημαντική πηγή του
πλούτου τους σήμερα. Σε μικρότερο βαθμό άλλωστε, κάτι ανάλογο συμβαίνει και στις
άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, την Ευρώπη ή την Ιαπωνία.
Αλλά στην Αμερική, οι θέσεις αυτές χάνονται για πάντα και δεν αναπληρώνονται.
Αυτό είναι ένα βασικό συμπέρασμα από μια πρόσφατη συζήτηση για τις επιπτώσεις της
μετανάστευσης θέσεων εργασίας που οργάνωσε το Νοέμβριο στη Νέα Υόρκη, η
International Herald Tribune. Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης μετείχαν πέντε
Αμερικανοί οικονομολόγοι, ειδικοί κυρίως στις διεθνείς επενδύσεις, ο Τζος Μπίβενς
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(Ινστιτούτο Οικονομικής Πολιτικής), η Ντιάνα Φάρελ (Ινστιτούτο McKinsey), ο
Έντμουντ Χάρις, διευθυντής χαρτοφυλακίου των επενδυτικών κεφαλαίων Guinness
Atkinson για την Ασία, ο Έρικ Τζόνσον, διευθυντής του Κέντρου Ψηφιακών
Στρατηγικών στο Κολλέγιο Ντάρτμουθ και μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης με Σιγκαπούρη,
ο Στίβεν Ρόουτς, διευθύνων σύμβουλος της Morgan Stanley. Η απώλεια των θέσεων
εργασίας αποτελεί ένα νέο διαρθρωτικό φαινόμενο, που συνδέεται με το γεγονός ότι η
παγκοσμιοποίηση, σ’ αυτήν τη φάση, αναπτύσσεται ασύμμετρα, οπότε δημιουργεί
περισσότερη προσφορά παρά ζήτηση. Η ευθύνη των κυβερνήσεων είναι να διασφαλισθεί
ότι η παγκόσμια προσφορά θα συμβαδίζει με την παγκόσμια ζήτηση και ότι τα
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης θα καλύψουν το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων.
Η μεταφορά θέσεων εργασίας στην Κίνα και την Ινδία δεν είναι κάτι καινούργιο,
τελευταία όμως έχει αποκτήσει ένα νέο αποκαρδιωτικό χαρακτηριστικό: περιλαμβάνει
θέσεις υψηλών

επαγγελματικών προσόντων.

Η

πρόοδος στην τεχνολογία

των

επικοινωνιών έκανε δυνατή την εξαγωγή τέτοιων θέσων από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη
όσο ποτέ στο παρελθόν και η αγανάκτηση των εργαζομένων που άλλοτε νόμιζαν ότι
ήσαν άτρωτοι δημιουργεί μιαν ισχυρή πολιτική δύναμη........
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 21/12/2003)
Οι δύο όψεις της παγκοσμιοποίησης: Η περίπτωση της Wal- Mart
To 1979 η Wal-Mart ήταν μια μικρή σχετικά αλυσίδα λιανεμπορίου στις ΗΠΑ με
μόλις 229 καταστήματα, ενώ ηγέτης στον κλάδο αυτό ήταν η Kmart, η οποία είχε 1.891
καταστήματα και διπλάσια έσοδα από τη Wal-Mart. Το 2001 η Wal-Mart αποτελεί τον
ηγέτη στο χώρο του λιανεμπορίου, απασχολώντας περίπου 950.000 άτομα, εκ των οποίων
130.000 σε δραστηριότητες εκτός των ΗΠΑ. Η επιτυχία αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί
σε πλειάδα παραγόντων. Μεταξύ αυτών είναι η ιδιοφυία του ιδρυτή της, Sam Walton,
στους υπαλλήλους υποδοχής (greeters) οι οποίοι καλωσόριζαν τους πελάτες στα διάφορα
καταστήματα, στη διάθεση των υπαλλήλων να συμμετάσχουν στο ιδιοκτησιακό
καθεστώς της επιχείρησης, στη στρατηγική των καθημερινών, χαμηλών τιμών, καθώς και
στα μεγάλα καταστήματα της

Wal-Mart, τα οποία της προσέφεραν σημαντικές

οικονομίες κλίμακας...................
Αυτή τη στιγμή η Wal-Mart είναι η πιο διεθνοποιημένη από τις αμερικάνικες εταιρίες
λιανεμπορίου και ανταγωνίζεται τη γαλλική Carrefour. Η

Carrefour χρειάσθηκε 25

χρόνια για να πετύχει πωλήσεις $ 15 δις στο εξωτερικό. Αντίθετα, η Wal-Mart μέσα σε 6
χρόνια έχει $ 7,5 δις σε διεθνείς πωλήσεις.........................(14)
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Οι ετήσιες πωλήσεις της Wal-Mart υπερβαίνουν κατά πολύ το ακαθάριστο εθνικό
εισόδημα των χωρών του παλιού συμφώνου της Βαρσοβίας. Από πού προέρχονται όλα
τούτα τα προϊόντα;....Ρώτησα τη Wal-Mart ευθέως, αν χρησιμοποίησαν συμμορίες
φυλακισμένων στο Γκουαντόγκ (Κίνα) για να ράψουν μπλουζάκια, παραβιάζοντας τον
αμερικάνικο νόμο. Η εταιρία απάντησε αόριστα ότι τα συμβόλαιά της αποκλείουν την
κατασκευή προϊόντων της από σκλάβους, φυλακισμένους ή μικρά παιδιά.
Εκτός Κίνας, ποιος φτιάχνει τα πάμφθηνα ρούχα; Η απάντηση εξαρτάται από το τι
εννοείτε λέγοντας τη λέξη παιδιά. Όταν οι δημοσιογράφοι έθεσαν υπόψη του
διευθύνοντος συμβούλου Ντέιβιντ Γκλάς φωτογραφίες δεκατετράχρονων παιδιών, που
εργάζονταν στα εργοστάσιά του στο Μπαγκλαντές, είπε: «Ίσως ο ορισμός σας για τα
παιδιά να είναι διαφορετικός από το δικό μου»......
Σε σχέση με την εκμετάλλευση ανηλίκων εργαζομένων προσπάθησα, αλλά απέτυχα,
να επικοινωνήσω με την πρώην δικηγόρο της Wal-Mart, Χίλαρι Ρόνταμ. Τώρα τη λέμε
γερουσιαστή Κλίντον, αλλά ο Sam (Walton) την αποκαλούσε μικρή κυρία μου, όταν την
τοποθέτησε στο διοικητικό συμβούλιο της Wal-Mart, μια καλά αμειβόμενη θέση, την
οποία δεν περιέλαβε στο βιογραφικό της του Λευκού Οίκου................(15)

1.4.2 Η μετατροπή των βιομηχανικών οικονομιών σε οικονομίες υπηρεσιών
Η μετατροπή αυτή οφείλεται:
•

Στη μεταφορά βιομηχανικών θέσεων εργασίας από τις πλούσιες δυτικές χώρες σε
χώρες με πολύ φθηνότερους μισθούς.

•

Στην αύξηση του αριθμού των νέων υπηρεσιών λόγω των νέων τεχνολογιών. Ας
σκεφθεί κανείς πόση τεχνολογία κρύβει από πίσω του ένας τυπικός κλάδος υπηρεσιών
όπως ο τουρισμός (το σύστημα κράτησης θέσεων, τις μεταφορές, τα συστήματα
πληρωμής κλπ.).

•

Στην παροχή υπηρεσιών από τις

μεταποιητικές επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια

παρατηρούμε ότι οι επιχειρήσεις μεταποίησης εμπλουτίζουν και αναβαθμίζουν το
χαρτοφυλάκιο των προϊόντων τους, παρέχοντας ταυτόχρονα υπηρεσίες στους πελάτες
τους. Οι υπηρεσίες αυτές επικεντρώνονται κυρίως στην υποστήριξη των προϊόντων
μετά την πώληση. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας, άλλωστε, μειώνει το κόστος παροχής
των υπηρεσιών αυτών με νέες δράσεις όπως η τηλε-επιτήρηση συστημάτων, η τηλεσυντήρηση εγκαταστάσεων κλπ.
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Η παραπάνω τάση επιβεβαιώθηκε στη Γερμανία από μια σχετική έρευνα που έγινε από
τις ενώσεις

Γερμανικών Εταιριών παραγωγής μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού

εξοπλισμού (VDMA και ZVEI αντίστοιχα) και την Ομοσπονδιακή Στατιστική
Υπηρεσία,

με

χρήση

ερωτηματολογίου,

σε

δείγμα 400

εταιριών

παραγωγής

μηχανολογικού εξοπλισμού και 200 εταιριών παραγωγής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Υπηρεσίες

Εταιρίες παραγωγής

Εταιρίες παραγωγής

μηχανολογικού εξοπλισμού

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

1997

2000

1997

2000

σχεδιασμός, consulting

1,5

3,0

1,6

3,0

software

0,7

1,1

3,8

5,2

εκπαίδευση πελάτη

0,4

0,8

0,8

1,1

-

2,5

-

2,7

δοκιμές λειτουργίας

2,4

1,3

4,8

2,4

συντήρηση

2,7

4,4

3,1

3,8

τηλε-επιτήρηση

0,1

0,5

0,2

0,8

συναρμολόγηση

χρηματοοικονομικές

2,6

υπηρεσίες
αποσυναρμολόγηση

-

0,3

0,3

0,5

άλλες υπηρεσίες

1,8

2,0

2,2

3,0

Σύνολο

9,6

18,5

16,8

22,5

Πίνακας 1.1: Κύκλος εργασιών που αφορά προμήθεια υπηρεσιών (% επί του συνολικού
τζίρου). Πηγή: [16]

Από τον Πίνακα 1.1 προκύπτει ότι ο τζίρος των επιχειρήσεων που προέρχεται από
υπηρεσίες υποστήριξης των προϊόντων έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια μιας τετραετίας, για
μεν τις εταιρίες παραγωγής μηχανολογικού εξοπλισμού κατά 9% περίπου, για δε τις
εταιρίες παραγωγής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κατά 6% περίπου.
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την ίδια έρευνα είναι η τάση μείωσης του
ποσοστού ανάθεσης υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) (Πίνακας 1.2).
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Οι επιχειρήσεις μεταποίησης, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα παρέχουν οι ίδιες
υπηρεσίες στους πελάτες ή όχι, εξετάζουν τα ζητήματα μείωσης κόστους σε συνδυασμό με
τη διατήρηση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην αγορά.
Η μείωση του outsourcing, σύμφωνα με τα συμπεράσματα από την παραπάνω έρευνα,
οφείλεται στη δυσκολία που παρουσιάζει η ανάθεση του τομέα παροχής υπηρεσιών
υποστήριξης των προϊόντων σε εξωτερικούς συνεργάτες λόγω της ειδικής τεχνογνωσίας
που απαιτείται για την υποστήριξη τεχνολογικά εξελιγμένων προϊόντων, στο φόβο
απώλειας της άμεσης επικοινωνίας με τον πελάτη - επικοινωνία που βοηθά την επιχείρηση
να λαμβάνει άμεσα τα μηνύματα της αγοράς-, αλλά κυρίως αποδίδεται στο γεγονός ότι οι
διοικήσεις των εταιριών, στην πλειοψηφία τους, θεωρούν ότι η παροχή υπηρεσιών
αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο της επιχειρηματικής στρατηγικής της επιχείρησης. (16)

2000

1997
Χρήση

Πρόθεση

Χρήση

Πρόθεση

outsourcing

χρήσης

outsourcing

ΧΡήσης
outsourcing

outsourcing
Εταιρίες μηχανολ.
29

22

15

15

32

34

31

14

εξοπλισμού
Εταιρίες ηλεκτρολ.
εξοπλισμού

Πίνακας 1.2: Ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες υπηρεσιών υποστήριξης των προϊόντων
(% των εταιριών), Πηγή: [16}

Οι επιχειρήσεις κατά κανόνα θεωρούν σημαντική την προσφορά υπηρεσιών δεδομένου
ότι αυτές προσδίδουν ένα πρόσθετο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δίνει τη δυνατότητα
διαφοροποίησης της τιμής του προϊόντος και αύξησης των κερδών.

1.4.3 Η αλλαγή του ενδοεπιχειρησιακού περιβάλλοντος
Η παραδοσιακή επιχείρηση έχει ιεραρχική δομή, ενισχυμένη κεντρική διοίκηση,
οργάνωση σε λειτουργικά τμήματα, καθορισμένες διαδικασίες και κύριο στόχο τη μαζική
παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων ή υπηρεσιών.
Το δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις,
τις έχει αναγκάσει να επινοήσουν νέους, καινοτόμους τύπους οργάνωσης. Με βάση πχ. τον
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αρθρωτό τύπο οργανωτικής δομής, οι μη ζωτικές λειτουργίες ανατίθενται σε εξωτερικούς
προμηθευτές ενώ η επιχείρηση διατηρεί πλήρως το στρατηγικό έλεγχο (14).
Τμήματα παραγωγής, πχ. η κατασκευή των καθισμάτων των αυτοκινήτων της Renault,
ανατίθενται σε εξωτερικούς προμηθευτές σε μια λογική εφαρμογής μεθόδων τύπου just-intime. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, για τη Renault, ο τομέας «παραγωγή καθισμάτων» έχει
αντικατασταθεί από την προμήθεια των σχετικών υπηρεσιών.
Επιπλέον οι σύγχρονες μεταποιητικές επιχειρήσεις επιδιώκουν να δίδουν στον πελάτη
τη δυνατότητα παράδοσης προϊόντων κατά παραγγελία (customized). Η διαδικασία του
customization προϋποθέτει συνήθως την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, ειδικά σε
τομείς εφαρμογών πληροφορικής και τηλεματικής.

1.4.4

Η εμφάνιση της «ψηφιακής» επιχείρησης (digital firm)

Τηφιακή αποκαλείται η επιχείρηση στην οποία η πλειοψηφία των σημαντικών
συναλλακτικών

πράξεων και σχέσων

με

πελάτες,

προμηθευτές

και υπαλλήλους

διεκπεραιώνεται ψηφιακά.
Σύμφωνα με το νόμο του Metcalfe, εφευρέτη του Ethernet Standard (πρωτόκολλο
επικοινωνίας των προσωπικών υπολογιστών σε δίκτυα), η διαδικτύωση είναι παράγοντας
πλούτου. Η αξία ενός δικτύου- η οποία προσδιορίζεται με βάση τη χρησιμότητά του σε
έναν πληθυσμό- είναι περίπου ανάλογη με το τετράγωνο του αριθμού των χρηστών. Ένα
παράδειγμα είναι το τηλεφωνικό δίκτυο. Ένα μόνο τηλέφωνο είναι άχρηστο: ποιόν
μπορείς να καλέσεις; Δύο τηλέφωνα είναι βελτίωση, αλλά όχι μεγάλη. Μόνον όταν η
πλειονότητα του πληθυσμού αποκτήσει τηλέφωνο η δύναμη του δικτύου φτάνει στην
πλήρη ικανότητά της να αλλάξει την κοινωνία. (13)
Στην ψηφιακή επιχείρηση, οι στρατηγικής σημασίας πόροι (ανθρώπινο κεφάλαιο,
θεμελιώδεις ικανότητες, χρηματοοικονομικά), διοικούνται με χρήση πληροφοριακών
συστημάτων. Όλες οι πληροφορίες που μπορούν να υποστηρίξουν επιχειρηματικές
αποφάσεις είναι διαθέσιμες οποτεδήποτε και οπουδήποτε μέσα στην επιχείρηση. Γι’ αυτό
το λόγο, οι επιχειρήσεις αυτές ανταποκρίνονται στις προκλήσεις των καιρών με πολύ
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με τις επιχειρήσεις παραδοσιακού τύπου.
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1.5 Οι υπηρεσίες στο διεθνές εμπόριο
Με τον όρο «διεθνές εμπόριο υπηρεσιών» ( International trade in services) ορίζονται οι
εμπορικές πράξεις που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών από κατοίκους μιας χώρας σε
κατοίκους κάποιας άλλης χώρας (between residents and non-residents of an economy)(l 7).
Σύμφωνα με τη Γενική Συμφωνία Εμπορίου Υπηρεσιών (General Agreement on Trade
in Services- GATS), υπάρχουν τέσσερις τρόποι άσκησης του διεθνούς εμπορίου
υπηρεσιών, που καθορίζονται με βάση την έδρα προμηθευτού-αγοραστού:
•

διασυνοριακή προσφορά υπηρεσιών (cross border supply): παροχή υπηρεσιών που
πραγματοποιείται χωρίς να είναι απαραίτητη η μετακίνηση ούτε του προμηθευτή
υπηρεσιών

ούτε

του

αγοραστή.

Η

προμήθεια

μπορεί να

υλοποιηθεί

μέσω

ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φάξ, Internet κλπ. Η διαδικασία μοιάζει με την αντίστοιχη
του εμπορίου προϊόντων κατά την οποία τόσο ο προμηθευτής όσο και ο αγοραστής δεν
μετακινούνται,

σε αντίθεση με τα προϊόντα. Οι μεταφορικές υπηρεσίες που

υποστηρίζουν τη διακίνηση εμπορευμάτων, οι γραμμές helpline για την υποστήριξη
software, η τηλεδιάγνωση αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα διασυνοριακής
παροχής υπηρεσιών.
•

αγορά και χρήση υπηρεσιών στο εξωτερικό (consumption abroad): συναλλαγές που
υποχρεώνουν τον αγοραστή μιας υπηρεσίας να μετακινηθεί στη χώρα του προμηθευτή
υπηρεσιών.

Τυπικά παραδείγματα αυτής της κατηγορίας είναι οι τουριστικές

υπηρεσίες και οι ιατρικές υπηρεσίες στις περιπτώσεις όπου οι ασθενείς μετακινούνται
σε μια άλλη χώρα για την πραγματοποίηση πχ. μιας χειρουργικής επέμβασης.
•

εμπορική παρουσία στο εξωτερικό (commercial presence): όταν η παροχή υπηρεσιών
προϋποθέτει τη μεταφορά πόρων (εγκαταστάσεις, εξοπλισμό κλπ.) στην αλλοδαπή από
πλευράς του προμηθευτή. Ιατρικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από
ιδιωτικές

κλινικές

ή

σχολεία

αντίστοιχα,

ξένης

ιδιοκτησίας,

όπως

και

οι

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες από ξένες τράπεζες ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία
υπηρεσιών.
•

παρουσία φυσικών προσώπων στο εξωτερικό (presence of natural persons): φυσικά
πρόσωπα μετακινούνται στην έδρα του αγοραστού για την παροχή υπηρεσιών για
λογαριασμό τους ή για λογαριασμό της εταιρίας τους. Η παρουσία των φυσικών
προσώπων είναι με μια μορφή προσωρινής απασχόλησης. Η έννοια της «προσωρινής
απασχόλησης» δεν ορίζεται στη GATS. Εντούτοις, σύμφωνα με την πρακτική, η
διάρκεια της προσωρινής απασχόλησης κυμαίνεται από δύο έως πέντε χρόνια, ανάλογα
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με το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν η παροχή
υπηρεσιών από προσωπικό εταιριών στις θυγατρικές τους στο εξωτερικό, οι υπηρεσίες
των εργαζομένων σε κατασκευαστικές εταιρίες που αναλαμβάνουν έργα στο
εξωτερικό, οι υπηρεσίες των αλλοδαπών οικιακών βοηθών κλπ.
Στον κατάλογο της GATT, GNS/W/120, προσδιορίζονται δώδεκα κύριες κατηγορίες
υπηρεσιών:
•

οι υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (business services)

•

οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

•

οι κατασκευαστικές και οι συναφείς υπηρεσίες μηχανικού

•

οι υπηρεσίες διανομής

•

οι υπηρεσίες εκπαίδευσης

•

οι υπηρεσίες που αφορούν το περιβάλλον

•

οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

•

οι ιατρικές και υγειονομικές υπηρεσίες

•

οι τουριστικές υπηρεσίες

•

οι υπηρεσίες ψυχαγωγίας, πολιτισμού και αθλητισμού

•

οι μεταφορικές υπηρεσίες

•

λοιπές υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες
Παρότι, όπως είδαμε, οι υπηρεσίες κυριαρχούν στις οικονομίες των δυτικών χωρών, ο

ρόλος τους στο διεθνές εμπόριο δεν είναι ανάλογα σημαντικός. Το 2001, οι εξαγωγές
υπηρεσιών αποτελούσαν το 21 % των συνολικών εξαγωγών (προϊόντα και υπηρεσίες) των
30 χωρών που είναι μέλη του ΟΟΣΑ, ανερχόμενες σε $ 1,16 τρις, ποσόν που αντιστοιχεί
στο 78% του παγκόσμιου εξαγωγικού εμπορίου

υπηρεσιών. Οι εξαγωγές προϊόντων

ανήλθαν σε $ 4,31 τρις. Οι εισαγωγές σε υπηρεσίες των χωρών του ΟΟΣΑ κινούνται σε
αντίστοιχα επίπεδα. Οι συνολικές εισαγωγές υπηρεσιών ανήλθαν σε $ 1,12 τρις (περίπου
το 74% των εισαγωγών σε υπηρεσίες παγκοσμίως). Αντίστοιχα οι εισαγωγές προϊόντων
ανήλθαν σε $ 4,53 τρις. (18)
Γιατί το διεθνές εμπόριο των υπηρεσιών είναι πιο δύσκολο σε σχέση με αυτό των
αγαθών που παράγονται από τον πρωτογενή και το δευτερογενή τομέα; Την απάντηση στο
παραπάνω ερώτημα προσπάθησε να δώσει μια πρόσφατη έρευνα (άνοιξη 2003) που έγινε,
με χρήση ερωτηματολογίου, σε 1000 εταιρίες παροχής υπηρεσιών στη Δανία. Ο κύριος
σκοπός της έρευνας -ως συνεισφορά στο νέο γύρο διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου
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Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ-WTO)- ήταν να προσδιορισθούν τα εμπόδια που οι εταιρίες
αυτές συναντούν στις ξένες αγορές. (19)
Η έρευνα περιελάμβανε ερωτήσεις πάνω στο είδος των παρεχομένων υπηρεσιών, τις
διάφορες μεθόδους άσκησης των εξαγωγών και τις τάσεις της αγοράς υπηρεσιών διεθνώς.
Το είδος των υπηρεσιών που εξάγονται αποτέλεσε το πρώτο βασικό στοιχείο της έρευνας
προκειμένου να διαπιστωθεί αν επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι οι υπηρεσίες εξαρτώνται
από την άμεση επαφή παραγωγού-καταναλωτή και από την αδυναμία τυποποίησης. Στον
Πίνακα 1.3 αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της έρευνας στο είδος των παρεχομένων
υπηρεσιών.

Απαντήσεις επιχειρήσεων στην ερώτηση: τι είδος υπηρεσιών παρέχετε διεθνώς;

%

Υπηρεσίες παράδοσης βιομηχανικών αγαθών από το εργοστάσιό μας

67,8

Υπηρεσίες που απαιτούν μεγάλη τεχνογνωσία

61,8

Υπηρεσίες κατά παραγγελία

60,6

Υπηρεσίες και διαδικασίες παραγωγής που απαιτούν συνεχή βελτίωση

52,5

Υπηρεσίες που αποτελούν μέρος του προϊόντος (πχ. παιχνίδια υπολογιστή σε CD )

50,4

Υπηρεσίες τυποποιημένες

41,1

Υπηρεσίες που απαιτούν επαφή με τον πελάτη μόνον στη φάση διαπραγμάτευσης
του συμβολαίου

36,6

Υπηρεσίες που απαιτούν φυσική παρουσία στη χώρα του αγοραστή

36,4

Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω ηλεκτρονικών δικτύων (πχ. e-commerce)

35,1

Υπηρεσίες που απαιτούν άμεση επαφή με τον πελάτη στη φάση παραγωγής τους

32,5

Πίνακας 1.3: Χαρακτηριστικά διεθνών υπηρεσιών, Πηγή: [19]

Από τα ποσοστά του παραπάνω πίνακα, ενδιαφέρον παρουσιάζει το υψηλό ποσοστό
των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες παράδοσης προϊόντων από τις εγκαταστάσεις
τους στην αλλοδαπή (67,8%), καθώς και το χαμηλό τελικά ποσοστό των επιχειρήσεων που
παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες απαιτούν άμεση επαφή παραγωγού-καταναλωτή (32,5%).
Το δεύτερο σημαντικό σημείο της έρευνας ήταν οι απαντήσεις που δόθηκαν στην
ερώτηση «πότε αρχίσατε να κάνετε εξαγωγές» σε συνδυασμό με το χρόνο ίδρυσης της
επιχείρησης. Από τα αποτελέσματα που φαίνονται στον Πίνακα 1.4 προκύπτει ότι μεταξύ
1900-1950 μόνον το 26,9% των επιχειρήσεων άρχιζε εξαγωγές αμέσως μετά την ίδρυση
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της επιχείρησης ενώ σήμερα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 87,5%. Θα μπορούσε λοιπόν,
να παρατηρήσει κανείς ότι σήμερα, οι νέες επιχειρήσεις στη Δανία, γρήγορα δείχνουν
εξωστρέφεια προς τις διεθνείς αγορές δηλ. «γεννιούνται διεθνείς» (born global) (19).

Χρόνος ίδρυσης
της επιχείρησης
Συγχρόνως με
την ίδρυση
Μερικά χρόνια
μετά
Πολλά χρόνια
μετά

Πριν το
1899

1900-1950

1951-1980

1981-1990

1991-2000

2001-

(%) των επιχειρήσεων
Διεθνής δραστηριοποίηση
22,2

26,9

39,1

51,4

58,3

87,5

7,8

23,1

35,6

34,2

33,8

10,4

70,0

50,0

25,3

14,4

7,9

2,1

Πίνακας 1.4: Χρόνος έναρξης διεθνών δραστηριοτήτων σε σχέση με το χρόνο ίδρυσης της
επιχείρησης, Πηγή: [19]

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν επίσης ότι ακόμη και μέσα στα πλαίσια της ΕΕ
υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Μόνον 27% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι δεν
συνάντησαν κανένα εμπόδιο. Ποσοστό 52% δήλωσε ότι συνάντησε 1-4 εμπόδια, ενώ
ποσοστό 21% των επιχειρήσεων συνάντησε 5-14 εμπόδια σε σύνολο 19 εμποδίων που
τελικώς καταγράφηκαν. Στον Πίνακα 1.5 καταγράφονται τα 10 πιο συνήθη εμπόδια που
συνάντησαν οι επιχειρήσεις στη φάση διεθνοποίησής τους.
Το υψηλό ποσοστό (36,1%) των επιχειρήσεων που αντιμετώπισαν εμπόδια τεχνικής
φύσεως μπορεί να είναι αναμενόμενο αλλά εντυπωσιάζει το υψηλό ποσοστό αυτών που
αντιμετώπισαν φαινόμενα διαφθοράς (25,3%). Το ποσοστό αυτό τοποθετεί τη διαφθορά
στη θέση του δεύτερου πιο σημαντικού εμποδίου στο διεθνές εμπόριο.
Ενδιαφέρον στοιχείο είναι επίσης ότι από τις 361 επιχειρήσεις που συνάντησαν εμπόδια
τεχνικού τύπου, οι 133 βρήκαν αυτά τα εμπόδια στις συναλλαγές τους με χώρες της ΕΕ.
Γενικά το πλαίσιο των δημοσίων προμηθειών παρουσιάζει πολλά προβλήματα στην ΕΕ.
Δεκαοκτώ στις είκοσι επιχειρήσεις που προμηθεύουν υπηρεσίες στο δημόσιο δηλώνουν
ότι, γενικά, οι υπηρεσίες του δημοσίου, ως αγοραστές υπηρεσιών, καταχρηστικά,
πριμοδοτούν τους τοπικούς προμηθευτές.
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Είδος εμποδίου

Αριθμός επιχειρήσεων

Ποιοτικά πρότυπα & προδιαγραφές

361

Διαφθορά

253

Δυσκολία πληροφόρησης αλλαγών του νομικού πλαισίου

230

Συχνές αλλαγές κανονισμών

182

Δασμοί

182

Ειδικά εμπόδια στις προμήθειες δημοσίου

181

Προστατευτισμός των τοπικών επιχειρήσεων

165

Διακρίσεις σε βάρος αλλοδαπών επιχειρήσεων

149

Εμπόδια στην ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων

145

Περιορισμοί στις ξένες επενδύσεις

141

Πίνακας 1.5: Αριθμός επιχειρήσεων (επί συνόλου 1000) και τα 10 πλέον συνήθη εμπόδια,
που συνάντησαν στις διεθνείς συναλλαγές τους, Πηγή: [19]

Τα προβλήματα που συναντούν οι επιχειρήσεις δεν είναι τα ίδια σε όλους τους τομείς
υπηρεσιών. Έχει διαπιστωθεί ότι οι τομείς των κατασκευών, του περιβάλλοντος και της
ενέργειας αντιμετωπίζουν τους περισσότερους περιορισμούς. Η διαπίστωση αυτή είναι
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αν ληφθεί υπόψη ότι οι τρεις παραπάνω τομείς δεν απασχολούν
ιδιαίτερα ούτε τον ΠΟΕ αλλά ούτε και τα αντίστοιχα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Τέστ Αναγκαιότητας καλύτερο από τη Δημοκρατία
Όταν ο Τσόρτσιλ είπε «η δημοκρατία είναι η χειρότερη μορφή διακυβέρνησης με
εξαίρεση όλες τις άλλες», απλώς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι το Μάρτιο του 2001 ο
ΠΟΕ θα σχεδίαζε ένα σύστημα για ν’ αντικαταστήσει τη δημοκρατία με κάτι πολύ
καλύτερο: το άρθρο VI.4 της Γενικής Συμφωνίας Εμπορίου, γνωστής ως GATS....Στον
πυρήνα της υπήρχε ένα τολμηρό σχέδιο δημιουργίας ενός διεθνούς οργανισμού με
δικαίωμα βέτο στις κοινοβουλευτικές και ρυθμιστικές αποφάσεις

tow

κρατών.

Το μνημόνιο αρχίζει με την αντιμετώπιση του δύσκολου ζητήματος του τρόπου
τιμωρίας των κρατών, που παραβιάζουν «μια ισορροπία ανάμεσα σε δύο δυνητικά
συγκρουόμενες προτεραιότητες: τη διεύρυνση της εμπορικής δραστηριότητας σε σχέση με
την προστασία των ρυθμιστικών δικαιωμάτων των κυβερνήσεων».
Για σκεφτείτε το. Μερικούς αιώνες μετά την καθιέρωση του θεσμού από τη Βρετανία
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και την Αμερική, σχεδόν όλα τα κράτη βασίζονται τώρα σ' εκλεγμένα κοινοβούλια,
πρωθυπουργούς και προέδρους, για τον καθορισμό των κανόνων λειτουργίας τους. Οι
αντιπροσωπευτικές αυτές αρχές εξισορροπούν τα συμφέροντα πολιτών και επιχειρήσεων.
Αποχαιρετήστε

το απαρχαιωμένο αυτό σύστημα. Από τη στιγμή που τα κράτη θα

προσυπογράψουν το προτεινόμενο Αρθρο VI.4 της Γενικής Συμφωνίας Εμπορίου, θα
καθιερωθεί μια πρακτική που ονομάζεται Δοκιμασία Αναγκαιότητας. Σύμφωνα με το
πρόγραμμα της γραμματείας που περιγράφεται στο μνημόνιο της 19ης Μαρτίου, τα εθνικά
κοινοβούλια και οι ρυθμιστικές υπηρεσίες θα υποβαθμιστούν σε συμβουλευτικά σώματα.
Η τελική αρμοδιότητα θα ανήκει στο Συμβούλιο Διαφορών της Γενικής Συμφωνίας
Εμπορίου, που θα αποφασίζει αν ένας νόμος ή κανονισμός είναι «περισσότερο επαχθής
απ’ όσο χρειάζεται». Και το συμβούλιο της Γενικής Συμφωνίας Εμπορίου κι όχι κάποιο
κοινοβούλιο, θα μας λέει τι είναι απαραίτητο........
Επίσημα ο ΠΟΕ μας διαβεβαιώνει ότι τίποτα δεν απειλεί το δικαίωμα επιβολής νόμων
για το δημόσιο συμφέρον μιας χώρας. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι, σύμφωνα με το
απόρρητο μνημόνιό του στο οποίο αναφέρει ότι οι Υπουργοί Εμπορίου των κρατώνμελιόν, στο πλαίσιο των απορρήτων διαπραγματεύσεών τους, συμφώνησαν ότι, ενώπιον
του δικαστηρίου της Γενικής Συμφωνίας Εμπορίου, η προάσπιση της «διασφάλισης του
δημόσιου συμφέροντος...............απορρίφθηκε». Στη θέση του αγαθού του δημόσιου
συμφέροντος,

η

γραμματεία

προτείνει

μια

απολαυστικά

μακιαβελική

«αρχή

αποδοτικότητας». (15)

1.6 Η παροχή υπηρεσιών στη διαχείριση των τεχνικών έργων
Ο όρος «διαχείριση τεχνικών έργων» αφορά και καλύπτει όλα τα επιμέρους στάδια
παραγωγής και λειτουργίας ενός τεχνικού έργου και βασίζεται σε μια ευρεία ομάδα
υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι διακριτές και περιλαμβάνουν τον τεχνικό και
οικονομικό σχεδιασμό, τη μελέτη, τη δημοπράτηση, την κατασκευή, τη συντήρηση, τη
λειτουργία και την εκμετάλλευση του έργου σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.
Οι παραπάνω δραστηριότητες είναι αλληλοεξαρτώμενες. Αάθη ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο επηρεάζουν αρνητικά τις επόμενες φάσεις με συνέπειες στην τήρηση
των χρονοδιαγραμμάτων, στο κόστος, στην ποιότητα και στη βιωσιμότητα του τελικώς
αποδιδομένου έργου.
Μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι οι παραπάνω δραστηριότητες ανήκουν στον τομέα των
υπηρεσιών; Ενδεχομένως να υπήρχε διαφωνία για την κατάταξη της «κατασκευής» στις
υπηρεσίες, δεδομένου ότι το αποτέλεσμα κάθε κατασκευής παράγει ένα απτό αγαθό.
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Εντούτοις, επειδή το αγαθό αυτό δεν είναι δυνατόν να μεταφερθεί και δεν είναι
εμπορεύσιμο, η

κατασκευή

αντιμετωπίζεται στο διεθνές εμπόριο ευκολότερα ως

δραστηριότητα υπηρεσίας παρά ως μεταποίηση. Η κατασκευή είναι ούτως ή άλλως sui
generis (=ιδιότυπη) και η κατάταξή της σε οποιαδήποτε κατηγορία οικονομικής
δραστηριότητας μπορεί να είναι μόνον αποτέλεσμα παραδοχής. [(9), άρθρο του John
Richardson],

1.6.1

Τα χαρακτηριστικά της κατασκευής τεχνικών έργων

Στην έννοια της κατασκευής περιλαμβάνεται όχι μόνον η παραγωγή του τεχνικού έργου
αλλά και η βελτίωσή του, η συντήρηση, η λειτουργία ακόμη και η κατεδάφισή του όταν
αυτό εξαντλήσει τη διάρκεια της ζωής του.
Δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου της κατασκευής που προσδιορίζουν
τους όρους παραγωγής, τα προϊόντα, τη ζήτηση, τη φύση της αγοράς κλπ. Το πρώτο
χαρακτηριστικό είναι ότι η εντολή κατασκευής ενός τεχνικού έργου παρουσιάζει μεγάλη
διαφοροποίηση και ετερογένεια. Το δεύτερο είναι το γεγονός ότι τα τεχνικά έργα είναι
αμετακίνητα επί του εδάφους.
Η έντονη διαφοροποίηση οφείλεται στην πληθώρα των τύπων των έργων, στη νομική
φύση του εντολέα της κατασκευής και στην κυκλικότητα της ζήτησης. Σύμφωνα με μια
πρόσφατη Γαλλική έρευνα τουλάχιστον 315 τύποι έργων έχουν προσδιορισθεί και
περιλαμβάνουν σε γενικές γραμμές:
•

οικοδομικά έργα, συμπεριλαμβανομένων των κυρίων λειτουργιών τους

•

έργα υποδομής (οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, λιμάνια, αεροδρόμια, κλπ.)

•

έργα ανάπτυξης και συντήρησης δικτύων κοινής ωφελείας (δίκτυα ύδρευσης,
αποχέτευσης, αρδευτικά και ενεργειακά δίκτυα, δίκτυα τηλεπικοινωνιών κλπ.)

•

έργα προστασίας του περιβάλλοντος (διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων,
έλεγχος αέριας ρύπανσης κλπ.)

•

έργα για την εκμετάλλευση φυσικών πόρων (εξόρυξη μεταλλευμάτων, άντληση
πετρελαίου κλπ.)

•

έργα πληροφορικής (επεξεργασία δεδομένων, υποστήριξη software κλπ.)
Ανάλογη διαφοροποίηση παρουσιάζεται και στη φύση του εντολέα ενός τεχνικού έργου

που μπορεί να είναι νοικοκυριά, επιχειρήσεις ή το Κράτος.
Η κατασκευή υπόκειται επίσης σε μεγάλες εποχιακές διακυμάνσεις: ορισμένοι τύποι
έργων μπορούν να εμφανίζουν υψηλή ζήτηση κατά τη διάρκεια κάποιας χρονικής
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περιόδου ενώ σε κάποια άλλη περίοδο, λόγω διαφόρων περιορισμών, η ζήτησή τους να
είναι περιορισμένη. Πρέπει να τονισθεί ότι η ζήτηση για ένα τεχνικό έργο είναι
επακόλουθο μιας πρωτογενούς ανάγκης: ο εντολέας θέλει να κατασκευάσει μηχανήματα,
να πουλήσει εμπορεύματα, να εκπαιδεύσει

μαθητές, γι’ αυτό αναθέτει την κατασκευή

ενός εργοστασίου, ενός καταστήματος ή ενός σχολείου αντίστοιχα. Το ίδιο το τεχνικό
αντικείμενο απαιτεί κάθε φορά διαφορετικές δεξιότητες και πόρους: μπορεί να αφορά από
μια απλή επισκευή ενός νεροχύτη μέχρι τη διαχείριση της χρηματοδότησης, κατασκευής
και λειτουργίας μιας υποθαλάσσιας σήραγγας.
Όλοι οι παραπάνω παράγοντες που προσδίδουν το χαρακτηριστικό της διαφοροποίησης
και της ανομοιογένειας στην κατασκευή, οδηγούν στον έντονο κατακερματισμό

του

κλάδου.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό, η σύνδεση δηλ. του τεχνικού έργου με το έδαφος είναι
ακόμη πιο σημαντικό. Εξ αιτίας αυτού του χαρακτηριστικού, το αποτέλεσμα της
κατασκευής αποτελεί «έργο» και όχι «προϊόν».
Υπάρχουν πολλές οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη γη όπως ο τομέας
των τροφίμων, η εξόρυξη μεταλλευμάτων, τα λατομεία, η βιομηχανία του πετρελαίου κλπ.
Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά σε σχέση με την κατασκευή. Στις άλλες
οικονομικές δραστηριότητες, το ίδιο τεμάχιο γης μπορεί να παράγει για δεκαετίες σιτάρι,
κάρβουνο, αδρανή υλικά, πετρέλαιο κλπ. Στην περίπτωση της κατασκευής, κάθε νέο έργο
δεσμεύει μια έκταση της γης. Αυτή η μόνιμη κατά κανόνα δέσμευση του εδάφους από ένα
συγκεκριμένο τεχνικό έργο οδηγεί στην τάση να έχουν διακριτούς ρόλους οι βασικοί
παράγοντες της κατασκευής που είναι ο Κύριος του έργου (πελάτης), ο μελετητής και ο
κατασκευαστής.
Στην πιο συνηθισμένη περίπτωση, ο πελάτης είναι ο ιδιοκτήτης της γης και αποκαλείται
με τον όρο «Κύριος του έργου». Αυτός προσδιορίζει τη φύση και τον προγραμματισμό του
έργου. Οι παράγοντες της κατασκευής πρέπει να μετακινηθούν για να εργασθούν πάνω
στο έδαφος που αυτός διαθέτει και στη θέση όπου το έργο θα έχει τη χρησιμότητα που ο
πελάτης προσδιορίζει. Αυτή είναι η διαφορά με τα προϊόντα της μεταποίησης που
παράγονται στο εργοστάσιο ή το εργαστήριο του παραγωγού, χωρίς ο τελευταίος να
ενδιαφέρεται για το έδαφος ή το περιβάλλον του πελάτη του.
Η μεγάλης χρονικής διάρκειας παρέμβαση του τεχνικού έργου στον αστικό ή εξωαστικό
χώρο, προσδίδει στην κατασκευή ένα αισθητικό και συμβολικό ρόλο που είναι πολύ
σημαντικός για την ανθρωπότητα. Γι’ αυτό το λόγο η κοινωνία απαιτεί να υπάρχει σε κάθε
έργο ένας παράγοντας που δεν ταυτίζεται με τον κατασκευαστή: ο μελετητής. Ο μελετητής
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και ειδικά ο αρχιτέκτονας, δημιουργεί στο δεδομένο χώρο όγκους και φόρμες σε μια
δημιουργική διαδικασία που πολλές φορές αγγίζει τα όρια της τέχνης. Ο ρόλος του
αρχιτέκτονα μοιάζει με αυτόν του σκηνοθέτη σε μια κινηματογραφική παραγωγή!
Ο Κύριος του έργου προσδιορίζει τη φύση του έργου, διαθέτει το έδαφος και ρυθμίζει
τη χρηματοδότησή του. Ο μελετητής συλλαμβάνει την ιδέα και το προσδιορίζει. Ο
κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την υλοποίησή του.
Υπάρχουν όμως και παράγοντες της κατασκευής των οποίων οι δραστηριότητες δεν
εξαρτώνται από το έδαφος: οι προμηθευτές υλικών που προορίζονται για την κατασκευή
(τσιμέντο, σίδερα, τούβλα κλπ.). Η διαδικασία παραγωγής των παραπάνω υλικών μοιάζει
με τη διαδικασία παραγωγής των βιομηχανικών προϊόντων.

Κατασκευή έργου: Μετακίνηση προμηθευτού υπηρεσιών στην έδρα του αγοραστού
Υπάρχει μια σημαντική κατηγορία προμήθειας υπηρεσιών όπου ο προμηθευτής πρέπει
απαραιτήτως να μετακινηθεί στη χώρα του αγοραστού για την παροχή των σχετικών
υπηρεσιών.
Όταν κατασκευάσθηκε ο αυτοκινητόδρομος Μ-6, όπου ανάδοχοι του έργου ήταν μια
Ινδική και μια Νοτιοκορεάτικη κατασκευαστική εταιρία, η μελέτη και τα σχέδια
μπορούσαν να γίνουν από εξειδικευμένο προσωπικό στις χώρες τους. Αλλά το έργο δεν
θα μπορούσε να γίνει αν δεν μετακινούνταν εργάτες από την Ινδία και τη Ν. Κορέα στην
Αγγλία. Οι εργάτες αυτοί, παροχείς των πιο ανειδίκευτων, Ρικαρντιανού τύπου
υπηρεσιών, μετακινήθηκαν από τον τόπο τους όπως έγινε και με την αντίστοιχη
μετακίνηση στη Μέση Ανατολή τη δεκαετία το ’70 ή όπως έκαναν και οι πρόγονοι των
Αγγλων για να κατασκευάσουν τους σιδηροδρόμους της Ανατολικής Αφρικής, αρκετές
δεκαετίες πιο πριν........
[(9), άρθρο του Jagdish Bhagwati]

1.6.2

Το εργοτάξιο: ο χώρος της παραγωγής των τεχνικών έργων

Οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις κατασκευάζουν τα έργα σε χώρους που διαθέτει ο
Κύριος του έργου οι οποίοι μετά την έναρξη των εργασιών αποκαλούνται «εργοτάξια». Η
διαδικασία παραγωγής στο εργοτάξιο διαφέρει από την εν σειρά, συνεχή παραγωγή που
επιτυγχάνεται στη βιομηχανία. Η «ιδιορρυθμία» της κατασκευής οφείλεται σε τέσσερα
χαρακτηριστικά:

35

•

Στην πλανόδια φύση του εργοταξίου: ο κατασκευστής μετά την περαίωση του έργου
μετακινείται στο έδαφος που διαθέτει ένας άλλος πελάτης.

•

Στον εφήμερο χαρακτήρα του εργοταξίου: ο κατασκευαστής υλοποιεί ένα έργο
κατόπιν

εντολής ενός πελάτη

σε

συνεργασία

με

ένα

μελετητή

βάσει ενός

συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Όταν το έργο τελειώσει, κατά κανόνα τελειώνει
και η συνεργασία των τριών αυτών κυρίων παραγόντων της κατασκευής.
• Στο

σύνθετο

χαρακτήρα

του

εργοταξίου:

ο

κατασκευαστής

κινητοποιεί

και

συνεργάζεται με επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων (χειριστές χωματουργικών
μηχανημάτων, τεχνίτες σκυροδέματος, μαραγκούς, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους κλπ.).
Οι ομάδες αυτές, οι οποίες συνήθως έχουν διαφορετική κουλτούρα, πρέπει να
συντονιστούν ώστε να υπάρξουν οι μικρότερες απώλειες σε χρόνο και κόστος.
•

Στις αβεβαιότητες του εργοταξίου: το εργοτάξιο είναι εκτεθειμένο στη φύση. Το ίδιο
το έδαφος που διατίθεται από τον πελάτη πολλές φορές κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις
για τον κατασκευαστή, τα φυσικά φαινόμενα (σεισμοί, πλημμύρες κλπ.) ανατρέπουν
τους σχεδιασμούς και τα χρονοδιαγράμματα.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά οδηγούν σε αποκεντρωμένη οργάνωση για τη λήψη των

αποφάσεων και σε μη ιεραρχικές δομές. Τα τεχνικά έργα εκτελούνται από δίκτυα
επιχειρήσεων των οποίων τα συνεργεία έχουν σχετική αυτονομία. Οι επαγγελματικές
σχέσεις των εργαζομένων βασίζονται σε προσωπικούς κώδικες επικοινωνίας που
διαφέρουν από τις τυποποιημένες σχέσεις των άλλων εργαζομένων πχ. στη βιομηχανία.
Αυτό δεν σημαίνει ότι η οργάνωση των μεγάλων εργοταξίων δεν απαιτεί στιβαρή
διοίκηση. Απλώς, στο εργοτάξιο, λόγω των χαρακτηριστικών που αναφέρθηκαν, υπάρχουν
μεγαλύτερα περιθώρια αποκέντρωσης και μη τυποποιημένων σχέσεων.

Η έκθεση του Sir John Egan: Rethinking construction
Με απόφαση της Κυβέρνησης ορίσθηκε επιτροπή με Πρόεδρο τον Sir John Egan για
να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης της
κατασκευαστικής βιομηχανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ). Η κατασκευή στο ΗΒ
απασχολεί 1,4 εκατομμύρια εργαζόμενους και αποτελεί ένα από τους πυλώνες της
οικονομίας. Το αποτέλεσμα για το 1998 ανήλθε στα £58 δις που ισοδυναμεί με το 10%
του ΑΕΠ. Εντούτοις υπάρχει η αίσθηση ότι η απόδοση και η ποιότητα του
κατασκευαστικού έργου δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου.
Διαπιστώνεται ότι η παραγωγικότητα του κλάδου είναι χαμηλή και ότι πολύ λίγες
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επενδύσεις γίνονται στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και της εκπαίδευσης.
Η επιτροπή παρέδωσε τα πορίσματα της τον Ιούλιο 1998. Σύμφωνα με αυτά, πέντε
είναι τα σημεία- κλειδιά στα οποία πρέπει να δοθεί προσοχή: η δέσμευση της διοίκησης,
η

επικέντρωση στον πελάτη,

οι διαδικασίες και τα συνεργεία που παρέχουν

ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ο προγραμματισμός με στόχο την ποιότητα και η δέσμευση
προς το κοινωνικό σύνολο.
Για να επιτευχθούν τα παραπάνω θα πρέπει να γίνουν ριζικές τομές στις διαδικασίες
παραγωγής των έργων. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να είναι σαφείς και διαφανείς
τόσο για τους κατασκευαστές όσο και για τους πελάτες. Η κατασκευαστική βιομηχανία
θα πρέπει να αναπτύξει ολοκληρωμένες διαδικασίες έργου γύρω από τέσσερα βασικά
σημεία:

ανάπτυξη

προϊόντος,

εφαρμογή

στο

έργο,

συνεργασίες

στην

αλυσίδα

προμηθειών (supply chain) και παραγωγής των υλικών που ενσωματώνονται στο έργο.
Η βελτίωση στην παραγωγή των έργων θα πρέπει να έχει ως στόχο την αειφορία και ως
κύριο σύνθημα την εξάλειψη της φύρας (no waste).
Θα πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στο έμψυχο δυναμικό, πράγμα που προϋποθέτει
αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας και βελτιωμένη διοίκηση.
Επίσης ο οξύς ανταγωνισμός μέσω των δημοπρασιών θα πρέπει να αντικατασταθεί
από μακροχρόνιες συμβάσεις που θα συνάπτονται με κριτήριο την απόδοση και την
ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. (20)
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1.6.3

Πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών κατασκευής

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καταγράφονται τρία μοντέλα κατασκευής έργων: (21)
•

το Αγγλοσαξονικό μοντέλο: ακολουθείται κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το μοντέλο
αυτό είναι «φιλελεύθερο» και χαρακτηρίζεται από την κυρίαρχη θέση των κανόνων
της αγοράς, τον ισχνό κρατικό παρεμβατισμό, την κυρίαρχη θέση του χρηματιστηρίου
στη χρηματοδότηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και το μικρό βαθμό κοινωνικής
προστασίας. Με αρκετές διαφορές το ίδιο μοντέλο συναντάται στις οικονομίες της Β.
Αμερικής (ΗΠΑ, Καναδάς) και στην Αυστραλία.

•

το Γερμανικό μοντέλο: αποτελεί ένα μοντέλο «συντεχνιακό», με κανόνες που έχουν
προκόψει από διαπραγματεύσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Χαρακτηρίζεται
από τον σχετικά ισχυρό κρατικό παρεμβατισμό στη διαμόρφωση των κανόνων της
αγοράς, το δυναμικό ρόλο των τραπεζών στη χρηματοδότηση των έργων και τον
υψηλό βαθμό κοινωνικής προστασίας. Το μοντέλο αυτό ακολουθείται σε γενικές
γραμμές και από την Ολλανδία.

•

το Γαλλικό μοντέλο: πρεσβεύει την ισχυρή κρατική παρέμβαση. Το Κράτος είναι ο
ρυθμιστής

του

κανονιστικού

πλαισίου,

συμμετέχει

στη

χρηματοδότηση

και

προστατεύει τους επιμέρους τομείς του κλάδου (πχ. την τσιμεντοβιομηχανία). Η
κοινωνική προστασία είναι σχετικά ανεπτυγμένη. Με παραλλαγές το ίδιο μοντέλο
ακολουθείται από την Ιταλία και την Ελλάδα (για ιστορικούς κυρίως λόγους).
Στην Αγγλία, κάθε σύμβαση έργου διέπεται από τους δικούς της όρους. Αντίθετα η
Γαλλική και η Γερμανική έννομη τάξη βασίζονται σε ένα νομικό σύστημα αυστηρά
κωδικοποιημένο. Στο Γαλλικό μοντέλο συμμετέχουν, με διάφορους ρόλους, έξι ομάδες
παικτών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα : Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κράτος με τις
Υπηρεσίες του, οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι επαγγελματικές οργανώσεις, τα
συνδικάτα και οι ενώσεις καταναλωτών και ιδιοκτητών. Η συμμετοχή των εμπλεκομένων
στους τομείς δράσεων της κατασκευής αποτυπώνεται σχηματικά στον Πίνακα 1.6. Οι
έντεκα τομείς δράσεων που καταγράφονται είναι η πολεοδομική νομοθεσία, οι κανονισμοί
κατασκευής έργων, οι κανονισμοί υλικών, οι επαγγελματικοί κανόνες, οι εργασιακοί όροι,
η τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών, ο καθορισμός των συνθηκών ανταγωνισμού, οι
τρόποι χρηματοδότησης, η φορολογία, οι τομείς της έρευνας & ανάπτυξης και η
εκπαίδευση. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε το μικρό ρόλο των συνδικάτων και των
ενώσεων καταναλωτών στο πολυσχιδές πλέγμα των παραπάνω δράσεων.
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ΕΕ

Κράτος

Δήμοι

Επαγγελματικές

Συνδικάτα

Χρήστες

οργανώσεις

ή
ιδιοκτήτες

*

Πολεοδομικά
Νομοθεσία

Κανονισμοί

έργων

έργων

*

Κανονισμοί
υλικών

*

*

Επαγγελματικοί
*

κανόνες
Εργατική

Εργασιακοί

Νομοθεσία

όροι

*

*

*

*

*

*

Όροι
εκμετάλλευσης
(πχ. ενοίκια)
Ανταγωνισμός

*

*

Νομοθεσία

Χρηματοδότηση

*

*

*

Επιχειρηματικού

Φορολογικά

*

*

Περιβάλλοντος

Έρευνα

*

*

& Ανάπτυξη
Εκπαίδευση

*

*

Πίνακας 1.6: Ρόλος των εμπλεκόμενων φορέων στον τομί:α της κατασκευής, Πηγή: [21]
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*

1.6.4
Η

Στατιστικά στοιχεία του κλάδου της κατασκευής
κατασκευή ανήκει στις βασικές ανθρώπινες δραστηριότητες δεδομένου ότι

καταλαμβάνει σημαντικό μερίδιο στο παγκοσμίως παραγόμενο προϊόν. Σύμφωνα με τις
διεθνείς στατιστικές, αντιπροσωπεύει σήμερα ποσοστό 4-6% του ΑΕΠ των ανεπτυγμένων
χωρών. Ο κλάδος παρουσιάζει κάμψη μετά το 1970, σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, με
εξαίρεση την Ιαπωνία.

Γράφημα 1.2: Εξέλιξη του τομέα των κατασκευών ως ποσοστό του ΑΕΠ σε 14
ανετττυγμένες χώρες, Πηγή: ΟΟΣΑ 1998

Σύμφωνα με τον Bon (University of Reading), υπάρχει μια σχέση μεταξύ του επιπέδου
ανάπτυξης μιας χώρας και του μεριδίου της κατασκευής στο ΑΕΠ. Στις αναπτυσσόμενες
χώρες το μερίδιο αυτό παρουσιάζει αυξητική τάση σε αντίθεση με τις υπό ανάπτυξη χώρες
όπου ο ρυθμός ανάπτυξης είναι μικρότερος και με τις ανεπτυγμένες χώρες όπου ο κλάδος
των κατασκευών βαίνει μειούμενος. Η υπόθεση του Bon είναι συμβατή με την αντίληψη
ότι ο τομέας της κατασκευής στις ανεπτυγμένες χώρες μεταλλάσσεται σε υπηρεσίες που
επικεντρώνονται κυρίως σε μεθόδους βελτίωσης της διαχείρισης των υφισταμένων
κατασκευών. (21)
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Ο κλάδος των κατασκευών στην Ευρώπη παρουσιάζει μεγάλο κατακερματισμό. Στον
Πίνακα 1.7 παρατηρούμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός τεχνικών επιχειρήσεων με λιγότερους
από

10 υπαλλήλους υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο (98,3 % του συνόλου των

επιχειρήσεων).
Στις πρώην κομμουνιστικές χώρες τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Με την είσοδό τους
όμως

στην

οικονομία

της

ελεύθερης

αγοράς,

αναπτύσσεται

και

εκεί

ο

ίδιος

κατακερματισμός του τομέα των κατασκευών. Στη Λιθουανία, για παράδειγμα, στο
διάστημα 1991-1999 ο αριθμός των κατασκευαστικών επιχειρήσεων από 1.286 (474
κρατικές, 812 ιδιωτικές) έφθασε τις 3.452 (38 κρατικές, 3.414 ιδιωτικές). (21) Ανάλογα
διαμορφώνονται και τα ποσοστά ανάληψης των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων.

Αριθμός

Μέχρι 10

Από 10-49

Πάνω από 50

επιχειρήσεων

υπαλλήλους

υπαλλήλους

υπαλλήλους

(χιλιάδες)

(%)

(%)

(%)

Γ ερμανία

321

77,3

20,7

2,0

Ιταλία

488

95,7

4,1

0,2

Γαλλία

294

92,6

6,7

0,7

729

98,3

1,5

0,2

259

91,6

7,6

0,8

413

91,4

7,5

1,1

2.504

92,6

6,7

0,7

Ηνωμένο
Βασίλειο
Ισπανία
Υπόλοιπα
κράτη της ΕΕ
Σύνολο

Πίνακας 1.7: Αριθμός και μέγεθος κατασκευαστικών επιχειρήσεων στην ΕΕ το 1997,
Πηγή: [21]

Στον Πίνακα 1.8 καταγράφεται η κατανομή της κατασκευαστικής δραστηριότητας
ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Παρατηρούμε πχ. ότι το 55% των σχετικών
δραστηριοτήτων στην Ιταλία ασκούνται από μικρές επιχειρήσεις ενώ στη Γερμανία
κυριαρχούν οι μεσαίες επιχειρήσεις (37%). Στο Ηνωμένο Βασίλειο παρατηρείται
συγκέντρωση των δραστηριοτήτων στα δύο άκρα δηλ. 46% του αντικειμένου αφορά στις
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μικρές επιχειρήσεις και 25% στις μεγάλες επιχειρήσεις με προσωπικό πάνω από 250
υπαλλήλους.

Μέχρι 10

Από 10-49

Από 49-249

Πάνω από 250

υπαλλήλους

υπαλλήλους

υπαλλήλους

υπαλλήλους

(%)

(%)

(%)

(%)

Γ ερμανία

20

37

26

17

Ιταλία

55

26

11

8

Γαλλία

35

28

15

22

Ηνωμένο

46

17

12

25

Ισπανία

42

31

15

12

Υπόλοιπα

26

30

22

22

34

29

18

19

Βασίλειο

κράτη της ΕΕ
Σύνολο

Πίνακας 1.8:

Κατανομή κατασκευαστικής δραστηριότητας ανάλογα με το μέγεθος της
επιχείρησης στην ΕΕ το 1997, Πηγή: [21]

1.6.5

Διεθνοποίηση του κλάδου της κατασκευής.

Τα μεγάλα έργα, κτίρια ή άλλα έργα πολιτικού μηχανικού, πραγματοποιούνται σε ένα
περιβάλλον σκληρού διεθνούς ανταγωνισμού. Δεν είναι εύκολο να υπολογισθεί το μέγεθος
αυτής της αγοράς. Η εκτίμηση είναι ότι αφορά στο 3% της συνολικής αγοράς. (21) Το
αμερικανικό περιοδικό Engineering News Record (ENR) έκανε

μια έρευνα σε 225

κατασκευαστικές εταιρίες με εξαγωγικές δραστηριότητες. Παρ’ όλα τα προβλήματα της
έρευνας, όπως πχ. το γεγονός ότι οι αμερικανικές εταιρίες δεν ασχολούνται αμιγώς με την
κατασκευή αλλά έχουν και βιομηχανικές δραστηριότητες, το 2001, η αγορά εκτιμήθηκε
στα € 107 δις. Το μεγαλύτερο ποσοστό των έργων αφορά σε κτίρια. (Πίνακας 1.9)
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Είδος έργου

1994

2001

Οικοδομικά

24

28

Υποδομές μεταφορών

18

24

Τομέας πετρελαίου

28

20

Βιομηχανικά

10

9

Ενεργειακά

14

7

Υδραυλικά

4

3

Άλλα

2

9

100

100

Σύνολο

Πίνακας 1.9: Η εξέλιξη της διεθνούς αγοράς στις κατασκευές μεταξύ 1994 και 2001,
Πηγή: [21]

Κατασκευές: Αντιμέτωποι με τα...... θηρία
Αντιμέτωποι με τα «θηρία» πρόκειται να βρεθούν στο άμεσο μέλλον οι εγχώριοι
κατασκευαστικοί

όμιλοι

όσον

αφορά

στη

διεκδίκηση

των

μεγάλων

αυτοχρηματοδοτούμενων κυρίως έργων ύψους 6 δις ευρώ περίπου. Τη στιγμή που οι τρεις
μεγαλύτεροι εγχώριοι όμιλοι έχουν για το 2003 κύκλο εργασιών € 860 εκατ. ο ΑΚΤΩΡ,
€ 410 εκατ. ο ΑΒΑΞ, € 380 εκατ. η ΤΕΡΝΑ, μόλις μετά βίας θα βρεθούν σχήματα ανά
την Ευρώπη, που θεωρούνται ισχυρά και κορυφαία τα οποία να είναι στα ίδια επίπεδα. Για
παράδειγμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2002, η Γαλλική Vinci εμφάνισε τζίρο 16,6 δις
δολάρια, η επίσης Γαλλική Bouygues είχε τζίρο 15,1 δις δολάρια κλπ. Οι 19 πρώτες σε
κύκλο εργασιών ευρωπαϊκές εταιρίες εμφάνισαν μεγέθη πάνω από 1,2 δις δολάρια η κάθε
μία και συνολικά 113 δις δολάρια περίπου, την ώρα που ο συνολικός τζίρος των
ελληνικών εισηγμένων εταιριών για το 2003, μόλις που άγγιξε τα € 3,4 δις.
Με όπλα λοιπόν τα μεγάλα οικονομικά τους μεγέθη που είναι δυνατόν να επιτρέψουν
την αθρόα χρηματοδότησή τους από τους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς ομίλους, οι
Ευρωπαίοι

εργολάβοι

έχουν

δείξει

έντονο

ενδιαφέρον

για

τα

ελληνικά

αυτοχρηματοδοτούμενα έργα, που θεωρούνται «φιλέτα» και μερικά από τα σημαντικότερα
«projects» στην Ευρώπη.
(Η ΑΞΙΑ, εβδομαδιαία οικονομική] εφημερίδα, 3/3/2004)
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Οι

μεγαλύτερες

εξαγωγικές

κατασκευαστικές

εταιρίες

είναι

οι

Αμερικανικές.

Ακολουθούν οι Γαλλικές, Γερμανικές, Βρετανικές, Γιαπωνέζικες, Κινεζικές και Ιταλικές.
Στον πίνακα 1.10 παρουσιάζονται οι 15 μεγαλύτεροι Ευρωπαϊκοί κατασκευαστικοί όμιλοι.
Το 2000, ο κύκλος εργασιών των ομίλων αυτών ήταν της τάξεως των € 118 δις.

Κύκλος

Μερίδιο

εργασιών

εξαγωγών

(δις €)

%

18

37

17,3

39

13

76

1

Bouygues (Γαλλία)

2

Vinci (Γαλλία)

3

Hochtief (Γερμανία)

4

Skanska (Σουηδία)

12,8

77

5

Amec (ΗΒ)

6,6

53

6

Philipp Holzmann (Γερμανία)

6,4

60

7

Bovis Lend Lease (ΗΒ)

6,4

77

8

Eiffage (Γαλλία)

6,3

13

9

HBG (Ολλανδία)

5,4

72

10

FCC (Ισπανία)

4,6

15

11

NCC (Σουηδία)

4,6

40

12

Dragados (Ισπανία)

4,5

26

13

Bilfinger & Berger (Γερμανία)

4,4

56

14

Balfour Beatty (HB)

4,2

26

15

Walter Bau (Γερμανία)

4,0

39

Πίνακας 1.10: Οι μεγα/ώτεμοι κατασκευαστικοί όμιλοι στην Ευρώπη το 2000, Πηγή: [21]

Το 2001, οι εξαγωγές των Γαλλικών κατασκευαστικών εταιριών κατευθύνονταν σε
ποσοτό 54% εντός Ευρώπης, 15% στη Β. Αμερική, 11% στην Ασία, 11% στην Αφρική και
9% στη Μ. Ανατολή. (21)
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1.6.6 Οι παραχωρήσεις (concessions)
Οι παραχωρήσεις είναι σύνθετες υπηρεσίες για την υλοποίηση ενός έργου και γι’ αυτό
το λόγο εξετάζονται χωριστά. Η κύρια διαφορά της παραχώρησης σε σχέση με την
εργολαβία (=ανάληψη υπηρεσίας) είναι ότι με την παραχώρηση ο ανάδοχος αναλαμβάνει
όχι μόνον την κατασκευή ενός έργου αλλά επίσης τη χρηματοδότηση, το σχεδίασμά και τη
λειτουργία του έργου.
Παραχώρηση είναι η σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που συνάπτεται εγγράφως αφενός
μεταξύ μιας αναθέτουσας αρχής και αφετέρου ενός αναδόχου (εργολήπτη ή παρέχοντος
υπηρεσίες) η οποία έχει ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση είτε τόσο τη μελέτη όσο και την
εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών. Το αντάλλαγμα της σύμβασης συνίσταται είτε
αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου ή/και της υπηρεσίας για ορισμένο
χρόνο από τον ανάδοχο είτε στο δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής. (22)
Αντικείμενο παραχώρησης μπορεί να είναι έργο ή/και υπηρεσίες σε κάθε τομέα που
ανήκει στην αρμοδιότητα και το σκοπό της αναθέτουσας αρχής.
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με σχέδιο νόμου του Νοεμβρίου 2003, δεν μπορεί να είναι
αντικείμενο παραχώρησης η άσκηση δημόσιας εξουσίας και γενικά οι δραστηριότητες που
κατά το Σύνταγμα ανήκουν αποκλειστικά στο Κράτος ή αποτελούν βασική αποστολή του,
ιδίως η εθνική άμυνα, η δημόσια τάξη, η απονομή της δικαιοσύνης, η προστασία των
παντός είδους κινητών και ακινήτων μνημείων, η ευθύνη εκτέλεσης των ποινών που
επιβάλλονται από τα ποινικά δικαστήρια, η διδασκαλία στα πλαίσια της δημόσιας
εκπαίδευσης και η μέριμνα για την παροχή δημόσιας ιατρικής και υγειονομικής
περίθαλψης. (22)
Το σύστημα των συμβάσεων παραχώρησης της εκμετάλλευσης έργων υποδομής σε
ιδιώτες, ως αντάλλαγμα για την προσφορά υπηρεσιών, δεν είναι νέο. Η πρώτη σύμβαση
εκτέλεσης δημόσιου έργου με «αυτοχρηματοδότηση» και αντάλλαγμα την παραχώρηση
της εκμετάλλευσης του έργου στον ανάδοχο για ορισμένη χρονική περίοδο συναντάται,
όπως λέγεται, στην Ερέτρια του 4ου αιώνα και αφορά την αποξήρανση της λίμνης «εν
Πτέχαις» που ανατέθηκε στον εργολάβο Χαιρεφάνη με αντάλλαγμα την εκ μέρους του
εκμετάλλευση της αποξηρανθείσας λίμνης (23). Τον 16ο αιώνα, στη Γαλλία ανατέθηκε, με
σύμβαση παραχώρησης, στον κ. Adam de Craponne η κατασκευή και εκμετάλλευση ενός
καναλιού. Η ίδια μέθοδος ακολουθείται και στους επόμενους αιώνες για την κατασκευή
δρόμων, τη διευθέτηση ποταμών κλπ. Ο πρωθυπουργός Colbert, το 1669, επισημοποιεί με
εγκύκλιό του αυτό τον τύπο σύμβασης ανάθεσης της λειτουργίας και εκμετάλλευσης
δημόσιου αγαθού σε ιδιώτες. (21)
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Για τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις, οι συμβάσεις παραχώρησης σηματοδοτούν μια
μεγάλη αλλαγή κουλτούρας. Από κατασκευαστές έργων οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για
την αποδοτικότητα των έργων που

κατασκευάζουν,

μετατρέπονται σε επενδυτές

αναλαμβάνοντας σημαντικούς επιχειρηματικούς κινδύνους. Η ανάληψη επιχειρηματικού
κινδύνου είναι άλλωστε εξ ορισμού το σημείο-κλειδί των συμβάσεων παραχώρησης και
τις διαφοροποιεί από άλλου τύπου αναθέσεις δημόσιας υπηρεσίας όπως η ανάθεση
συμβολαιογραφικών πράξεων σε ιδιώτες ή η εξουσιοδότηση άσκησης ορισμένων
δραστηριοτήτων σε ορισμένα Κράτη-μέλη (πχ. η λειτουργία φαρμακείου ή πρατηρίων
υγρών καυσίμων). ( 24)
Η μέθοδος αυτή είναι μια μορφή συνεργασίας δημοσίου- ιδιωτικού τομέα (PublicPrivate Partnership-PPP) που ανθεί τα τελευταία χρόνια προκειμένου να καλυφθεί η
ανεπάρκεια κρατικών πόρων για τη χρηματοδότηση

μεγάλων έργων υποδομής

(αυτοκινητοδρόμων, σηράγγων, αεροδρομίων, ενεργειακών δικτύων κλπ.). Ο τύπος της
συνεργασίας μπορεί να πάρει διάφορες μορφές ανάλογα με τις πολυάριθμες μεταβλητές.
Στις αγγλοσαξονικές χώρες, οι τύποι συμβάσεων DBFO (Design, Build, Finance and
Operate) και BOOT (Build, Own, Operate and Transfer) αφορούν σε συμβάσεις όπου ο
ιδιώτης αποδίδει το έργο στο Δημόσιο μετά το πέρας της σύμβασης ενώ με τη σύμβαση
τύπου BOO (Build. Own, Operate) ο ιδιώτης παραμένει ιδιοκτήτης του έργου μετά το
πέρας της σύμβασης.
Η κριτική στο σύστημα της παραχώρησης έγκειται στους όρους των συμβάσεων αυτών
που πολλές φορές εξ αιτίας αβλεψιών, ελλείψεων ή

σκοπιμοτήτων θεωρούνται

«λεόντειες» και ιδιαίτερα επαχθείς για το κοινωνικό σύνολο.

Η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης
Τα πολλά λεφτά στο παιχνίδι της παγκοσμιοποίησης δεν είναι στην κατασκευή
προϊόντων στις χώρες της Ανατολής. Το πραγματικό κέρδος βρίσκεται στις άμεσες και
φθηνές εξαγορές πρώην δημόσιων περιουσιακών στοιχείων, κυρίως στον τομέα των
υποδομών όπου ο μονοπωλιακός έλεγχος εγγυάται τεράστια κέρδη.
Το Μάρτιο 2000, χίλια στελέχη κυβερνήσεων συγκεντρώθηκαν στη Χάγη για να
επανεξετάσουν και να βελτιώσουν ένα σύστημα ιδιωτικοποίησης των συστημάτων
ύδρευσης σε όλο τον κόσμο....
Η IWL (International Water Ltd), του ομίλου της Bechtel, διασφάλισε από τη Βολιβία
μια εγγυημένη πραγματική απόδοση της τάξης του 16%. Η αύξηση κατά 35% της τιμής
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του νερού προκάλεσε αιματηρές διαδηλώσεις στην πόλη Κοτσαμπάμπα, που υποχρέωσαν
τελικά τον πρόεδρο Μπάντζερ να ακυρώσει την ιδιωτικοποίηση του συστήματος
ύδρευσης. (15)

Γενικά, σε κάθε περίπτωση αξιολόγησης της σκοπιμότητας μιας παραχώρησης, πρέπει
να διερευνώνται πολλοί παράγοντες όπως κατ’ αρχήν η αγορά, αν δηλ. υπάρχουν οι ικανοί
προμηθευτές της συγκεκριμένης υπηρεσίας που θα δεχθούν να επωμισθούν το σχετικό
ρίσκο, η αποδοτικότητα της επένδυσης, τα προσδοκώμενα ωφέλη από τη σύντμηση του
χρόνου κατασκευής σε σχέση με την επιμήκυνση του χρόνου διάρκειας των πολύπλοκων
διαδικασιών δημοπράτησης και ανάθεσης του έργου κλπ.
Συνοψίζοντας, στον Πίνακα 1.11 παρουσιάζονται, σχηματικά, οι βασικές διαφορές
μεταξύ των απλών συμβάσεων εργασιών και των συμβάσεων παραχώρησης.

Αντικείμενο

Σύμβαση εργασιών

Σύμβαση παραχιόρησης

Κυριότητα του έργου

Δημόσιο

0 παραχωρησιούχος

Χρηματοδότηση

Δημόσιο

0 παραχωρησιούχος

Επένδυση

Δημόσιο

0 παραχωρησιούχος

Σχεδιασμός του έργου

Δημόσιο

Το Δημόσιο σε συμφωνία με τον
παραχωρησιούχο

Ανάληψη κινδύνων

Μόνον
κίνδυνοι

Διάρκεια σύμβασης

οι

τεχνικοί
από

τον

της

σχέσης

των

εμπορικοί

κίνδυνοι

ανάδοχο της σύμβασης

παραχωρησιούχο

Μικρή

Μεγάλη

(μήνες ή λίγα χρόνια)
Φύση

Τεχνικοί, χρηματοοικονομικοί και

Ιεραρχική

τον

(συνήθως πάνω από δεκαετία)
Ισότιμη

συμβαλλομένων

από

συνεργασία

μεταξύ

Δημοσίου -παραχωρησιούχου

Πίνακας 1.11: Οι βασικές διαψορέ,ς μεταξύ των συμβάσεων ανάθεσης έργου και των
συμβάσεων παραχώρησης, Πηγή: [21]

Η αλυσίδα των εργολαβιών στους σιδηροδρόμους της Βρετανίας
Πολλά πράγματα άλλαξαν μετά την ιδιωτικοποίηση των Βρετανικών σιδηροδρόμων. Η
χρησιμοποίηση υπεργολάβων στις υπηρεσίες συντήρησης των γραμμών μπορεί να μη

47

γίνεται αντιληπτή από τους χρήστες, είναι όμως ένα θέμα αντιπαράθεσης μετά τα
δυστυχήματα με τραίνα στο Hatfield και στο Potters Bar. Στο κέντρο της διαμάχης είναι η
εταιρία Railtrack, εταιρία παροχής υπηρεσιών μηχανικού, που έχει αναλάβει τη
συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Η Railtrack αναθέτει σε άλλες εταιρίες, τις
εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου. Οι μεγαλύτερες από αυτές τις
εταιρίες είναι η Jarvis, η Balfour Beatty, η Card lion και η Amey. Αυτές με τη σειρά τους
αναθέτουν εργασίες σε μικρότερες εταιρίες που εξασφαλίζουν συνεργεία με εργάτες.
Μερικές φορές, ακόμη και αυτές οι μικρές εταιρίες βρίσκουν εργάτες μέσω γραφείων
ευρέσεως εργασίας. Αυτή η αλυσίδα εργολάβων έγινε αντικείμενο σκληρής κριτικής και
θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ιδιωτικοποίησης.
Tom Symonds, BBC transport correspondent, ιστοσελίδα του BBC (24/10/2003)

1.7 Συμπεράσματα
Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται απο τη «νέα οικονομία», την οικονομία δηλ.
που βασίζεται σε υπηρεσίες που ενσωματώνουν γνώση, πληροφορία και ιδέες και ως
τέτοιες δύσκολα μπορούν να προτυποποιηθούν και να ποσοτικοποιηθούν (πχ. management
consulting, software engineering) (25). Στους κλασσικούς συντελεστές της παραγωγής, γη,
εργασία και κεφάλαιο, προστέθηκε η γνώση και η πληροφορία. Οι νέοι αυτοί πόροι
χαρακτηρίζονται από κινητικότητα και ταχύτατη δυνατότητα εξάπλωσης, μπορούν να
παραχθούν και να μεταφερθούν οπουδήποτε, και καθημερινά μεταμορφώνουν τους
τρόπους που παράγονται τα προϊόντα.
Όπως η παγκοσμιοποίηση των αγορών και των επενδύσεων έχει αλλάξει τον τρόπο
παραγωγής των προϊόντων, έτσι και η ανάπτυξη της τεχνολογίας των υπολογιστών και η
μείωση του κόστους της μετάδοσης της πληροφορίας, σε ένα κόσμο ουσιαστικά
διαδικτυωμένο από χιλιάδες χιλιόμετρα οπτικών ινών, έχει

αλλάξει τον τομέα των

υπηρεσιών - ένα τομέα που συμβάλλει σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 70% στο ΑΕΠ των
ανεπτυγμένων χωρών του ΟΟΣΑ και στο 50% του ΑΕΠ των υπό ανάπτυξη χωρών.
Οι τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου με τη χρήση των
πληροφοριακών συστημάτων δημιούργησαν κλίμα ευφορίας τη δεκαετία του ’90. Η
εκμηδένιση των γεωγραφικών και χρονικών εμποδίων και η πρόοδος του τομέα των
υπηρεσιών που αποτελούν τον κορμό της παγκόσμιας ανάπτυξης (χρηματοοικονομικές,
τηλεπικοινωνιακές και μεταφορικές υπηρεσίες), δημιούργησαν προσδοκίες ευημερίας για
το Δυτικό κόσμο και γρήγορης ανάπτυξης για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ανάπτυξης που
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σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας θα έφθανε το 5-6% ετησίως μέχρι
το 2020. (26)
Σήμερα, μετά την ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας, διαπιστώνεται ότι στα Δυτικά
ανεπτυγμένα κράτη, η υψηλή παραγωγικότητα δεν συμβαδίζει με την αύξηση της
απασχόλησης, με συνέπεια μεγάλα στρώματα του πληθυσμού να βρίσκονται αντιμέτωπα
με τον εφιάλτη της ανεργίας. Για ορισμένους αναλυτές, όπως ο Τζιν Σπέρλινγκ,
επικεφαλής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου των ΗΠΑ στο διάστημα 1996-2000, η
αιτία αυτού του φαινομένου δεν οφείλεται στο παγκόσμιο εμπόριο και στη μεταφορά
δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Το 1999, στις ΗΠΑ, ο οξύς ανταγωνισμός εξαφάνισε 32,9
εκατ. θέσεις εργασίας αλλά βοήθησε επίσης να δημιουργηθούν 35,6 εκατ., με αποτέλεσμα
την καθαρή δημιουργία 2,7 εκατ. θέσεων. Ως κύρια αιτία της ανεργίας θεωρείται το
γεγονός ότι υπάρχει μια διαπιστωμένη ανεπάρκεια στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Για την άμβλυνση της κρίσης, προτείνεται η Δύση να προχωρήσει με γοργά βήματα
στις ανοιχτές αγορές δεδομένου ότι ο προστατευτισμός οδηγεί σε αντίποινα και θέτει σε
κίνδυνο

αναπτυξιακούς

και

προοδευτικούς

στόχους,

να

γίνει

ανακατανομή

του

παραγόμενου πλούτου (τα κέρδη των αμερικάνικων εταιριών αυξήθηκαν κατά 18,3% το
2003) μέσω συστημάτων φορολόγησης για τη δημιουργία κοινωνικών επενδύσεων που
συνδέονται με αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, να ασκηθεί πίεση μέσω διεθνών οργανισμών
προς τις χώρες με αντιδημοκρατικά καθεστώτα, που παραβιάζουν συστηματικά κανόνες
του διεθνούς εμπορίου (πχ. κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας) και των ανθρωπίνων
διακαιωμάτων (πχ. καταχρηστική παιδική εργασία, ανύπαρκτα εργατικά δικαιώματα) και,
τέλος, να ενισχυθεί ο Τρίτος κόσμος ώστε να αυξηθεί η αγοραστική του δύναμη.
Στην ίδια κατεύθυνση με τον Σπέρλινγκ, ο Ρόμπερτ Κάτνερ, συνεκδότης του
περιοδικού

American

Prospect,

υποστηρίζει

την

ανάγκη

εκτεταμένων

δημοσίων

επενδύσεων στις κοινωνικές υπηρεσίες, την ενέργεια και τις επικοινωνίες που θα
δημιουργήσουν πολλές και καλές θέσεις απασχόλησης. (27)
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενόψει της διεύρυνσής της με 10 νέες χώρες (Κύπρος,
Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Αετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία)
το Μάιο του 2004, οι δημόσιες επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών είναι πρώτη
προτεραιότητα. Οι μεταφορές είναι προαπαιτούμενο για την ασφαλή και ταχεία διακίνηση
προσώπων και αγαθών.
Για την πολιτική της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών, μέσω αυτοκινητοδρόμων, θα
αναφερθούμε στο επόμενο κεφάλαιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2"

Οι αυτοκινητόδρομοι της Ευρώπης

2.1 Εισαγωγή
Υπάρχουν δύο σχολές στη διαχείριση (σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία) έργων.
Η πρώτη θεωρεί ότι ο διαχειριστής (manager) ενός έργου, για να το διοικήσει, αρκεί
να γνωρίζει καλά τα εργαλεία και τις τεχνικές του management και δεν υπάρχει
ιδιαίτερη ανάγκη να γνωρίζει το αντικείμενο του έργου. Με τη λογική αυτή, ένας
project manager μπορεί να διοικήσει, το ίδιο καλά, ένα εργοστάσιο παραγωγής
υφασμάτων όπως και ένα έργο υποδομής.
Η δεύτερη σχολή πρεσβεύει ότι ο project manager, για να είναι αποτελεσματικός,
πρέπει να έχει σπουδάσει αλλά και να έχει συσσωρευμένη εμπειρία πάνω στο όλο
σύστημα αξίας (value system)^ooi0a αξίας προμηθευτών, επιχείρησης, αγοραστώντου υφάσματος ή της οδοποιίας.
Ειδικά όμως, για τις υπηρεσίες που αφορούν σε αυτοκινητοδρόμους, ο project
manager,

είναι

μικροοικονομικού

απαραίτητο,
και

όχι

μόνο

τεχνολογικού

να

έχει πλήρη

περιβάλλοντος

των

γνώση

του

μακρο-

αυτοκινητοδρόμων

(προτεραιότητες, χρηματοδοτήσεις, ανταγωνισμός, μέθοδοι κατασκευής κλπ.), αλλά
και να κατανοεί τη λογική, τις απαιτήσεις, την ιστορία ακόμα και τις θρησκευτικές
παραδόσεις των τοπικών και υπερτοπικών χρηστών της οδού, γεγονός που ξεφεύγει
από τα στενά πλαίσια υλοποίησης ενός τεχνικού έργου. Κι αυτό γιατί, ο χρήστης ενός
δρόμου, σε αντίθεση με άλλα μέσα μεταφοράς, αποτελεί μέρος του συστήματος
λειτουργίας του και είναι κρίσιμος παράγοντας για την αποτελεσματικότητά του.
Ο Ευρωπαίος πολίτης, ο οποίος, κατά κανόνα, πληρώνει διόδια για τη χρήση των
αυτοκινητοδρόμων στους φορείς διαχείρισής τους, είναι κρίσιμος παράγοντας για την
ανταποδοτικότητα των έργων. Η κλειστοφοβία του επιβάτη της British Railway είναι
δυνατό να αποβεί κρίσιμη για τη βιωσιμότητα της εταιρίας που διαχειρίζεται το
Eurotunnel (υποθαλάσσια σύνδεση της Μάγχης) (1). Αντιγραφές ξένων προτύπων
στο σχεδίασμά των συστημάτων αυτοκινητοδρόμων, πολλές φορές αποτυγχάνουν,
γιατί δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές συνήθειες και στη νοοτροπία των χρηστών.
Ως παράδειγμα από την ελληνική εμπειρία, μπορεί να αναφερθεί η εμπορική
αποτυχία ενός υπερ-Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), του ‘Σείριου’
στον αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αντιγραφή των Ιταλικών Pavesi της
δεκαετίας ’60 και ’70. Για την Ιταλική οικογένεια, μια εκδρομή στο ΣΕΑ ήταν μέρος
του life-style της εποχής, ενώ για τον μέσο Έλληνα, σήμερα, η επίσκεψη στο ΣΕΑ
προκύπτει ως ανάγκη, για ξεκούραση από το ταξίδι ή ανεφοδιασμού σε καύσιμα.
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Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφερθήκαμε γενικά στις υπηρεσίες και ειδικότερα
στις υπηρεσίες μηχανικού για την υλοποίηση τεχνικών έργων. Σ’ αυτό το κεφάλαιο
θα αναφερθούμε σε μια σημαντική κατηγορία έργων, στα έργα οδικών μεταφορών
και ειδικά στους αυτοκινητοδρόμους κι αυτό γιατί η κατασκευή και η λειτουργία
ατοκινητοδρόμου είναι το αποτέλεσμα της υπηρεσίας που παράγει η Έγνατία Οδός
ΑΕ’ (ΕΟΑΕ).
Οι μεταφορές είναι ζήτημα-κλειδί για τη δημιουργία ευημερίας. Ο Μάρξ
διαχωρίζει τις υπηρεσίες μεταφορών από τις άλλες υπηρεσίες, θεωρώντας ότι αυτές
είναι παραγωγικές δεδομένου ότι είναι αναγκαίες για τη μεταφορά των αγαθών στην
αγορά, όπου αρχίζει η κυκλοφορία του κεφαλαίου. Όσο μειώνεται ο χρόνος
κυκλοφορίας του κεφαλαίου τόσο αυξάνεται η υπεραξία. (2)
Οι αυτοκινητόδρομοι, ως κορμός των οδικών μεταφορών, αποτελούν την καρδιά
του συστήματος για τις διεθνείς μεταφορές προσώπων και αγαθών στις προηγμένες
χώρες. Στο παρόν κεφάλαιο, για την παρουσίαση των αυτοκινητοδρόμων της
Ευρώπης γίνεται αναφορά στις σχετικές πολιτικές της ΕΕ, πολιτικές ενοποίησης,
αρχικά του Ευρωπαϊκού χώρου των 15 (από τις αρχές της δεκαετίας του 1990) και
κατόπιν της ενοποίησης της διευρυμένης Ευρώπης (τέλος της δεκαετίας 1990 μέχρι
σήμερα). Η παρουσίαση διανθίζεται από μερικά ιστορικά στοιχεία προκειμένου να
γίνει αντιληπτή η λογική των παραπάνω πολιτικών.
Οι δρόμοι της Ευρώπης, ειδικά οι άξονες που διατρέχουν περισσότερες από μια
χώρες,

ανασύρουν

μνήμες

από

ιστορικά

γεγονότα,

κυρίως

πολεμικά,

που

διαδραματίσθηκαν γύρω από αυτούς. Αρκεί κανείς να προσέξει τα τοπωνύμια στους
κόμβους, να αφουγκρασθεί σημάδια της ιστορίας όπως η πλάκα στην αρχή του
αυτοκινητοδρόμου προς Παρίσι, στο λιμάνι της Μασσαλίας, όπου αποδίδεται
ευγνωμοσύνη στους Φωκαείς της Ιωνίας που αποβιβάσθηκαν εκεί το 600 πΧ., ή να
διαβεί περάσματα βουνών πχ. στη Β. Ιταλία, φωλιές ληστών και βαρβάρων, για να
καταλάβει πόσο λίγος είναι τελικά ο χρόνος που μας χωρίζει από την εποχή των
mutationes-σταθμών ανεφοδιασμού, όπως τα σύγχρονα βενζινάδικα- των ρωμαϊκών
οδών (Χάρτης 2.1).
Ειδικά στους δρόμους των Βαλκανίων, η ανασφάλεια ήταν ενδημική για αιώνες.
Το καλοκαίρι του 1997, μετά την εξέγερση στη νότια Αλβανία, ένοπλες συμμορίες
λήστευαν αυτοκίνητα κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα και έκαναν την κυκλοφορία
τη νύχτα επικίνδυνη ακόμη και για την τοπική αστυνομία.
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Αποτελούσαν το τελευταίο κεφάλαιο μιας ιστορίας πολύ παλαιότερης, όταν ένα
αιώνα νωρίτερα το οθωμανικό κράτος ήταν και αυτό ανίκανο να εγγυηθεί την
ασφάλεια των ταξιδιωτών μετά τη δύση του ηλίου. (3)

Χάρτης 2.1: Το οδικό δίκτυο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Η μυθολογία που συνδέεται με τους μεγάλους άξονες και τα πάθη του
παρελθόντος ρίχνουν ακόμη και σήμερα το βάρος τους στις επιλογές της στρατηγικής
των Διευρωπαϊκών δικτύων.
Όπως θα δούμε παρακάτω, οι άξονες στην κατεύθυνση Δύση-Ανατολή αποτελούν
προτεραιότητα στην ΕΕ, υλοποιώντας, στις αρχές του 21ου αιώνα, πολιτικές των
Σταυροφόρων, της Γαληνοτάτης Βενετίας, του Ναπολέοντα και των Ράιχ για
επέκταση προς τις χώρες της Ανατολής, φημισμένες για τις πρώτες ύλες και τα
πετρέλαια. Με τη διαφορά ότι, σήμερα, οι αυτοκινητόδρομοι κατασκευάζονται για
να διασφαλίσουν τη συνεχή κινητικότητα για τα πρόσωπα και τα αγαθά, υπό τις
καλύτερες δυνατές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. (4)

55

Η πορεία προς τις πόλεις
Η μετανάστευση, φυσικά, αποτελεί τον παράγοντα-κλειδί σε ό,τι αφορά στην
ανάπτυξη των πόλεων στις περισσότερες αναπτυσσόμενες και πρώην κομμουνιστικές
χώρες. Οι αιτίες της, ωστόσο, είναι δύσκολο να προσδιοριστούν. Οι σχολιαστές σε
κάθε χώρα δίνουν διάφορες εξηγήσεις: ένας πόλεμος, ένα πρόγραμμα αγροτικής
μεταρρύθμισης, η έλλειψη αγροτικής μεταρρύθμισης, ένα εξωτερικό εμπάργκο στο
διεθνές εμπόριο, το άνοιγμα του διεθνούς εμπορίου, η τρομοκρατία και οι αντάρτες, η
ηθική

διαφθορά,

η

αποτυχία

του

καπιταλισμού,

ακόμα

και

κακόγουστες

παρατηρήσεις (είναι πολύ ομορφότερα στην ύπαιθρο, γιατί δεν μένουν εκεί;)
Τελευταία, όμως, οι απόψεις των περισσοτέρων έχουν αρχίσει να συγκλίνουν γύρω
από μερικές γενικές αιτίες. Η προφανέστερη εξήγηση για το κύμα της μετανάστευσης
σε ολόκληρο τον αναπτυσσόμενο κόσμο είναι οι καλύτεροι δρόμοι. Η κατασκευή
δρόμων και γεφυρών και η μετατροπή των δύσβατων μονοπατιών σε κανονικές
λεωφόρους έκαναν τον αγροτικό πληθυσμό να συνειδητοποιήσει τη δυνατότητα να
ταξιδέψει και άρχισε να μετακινείται προς τις πόλεις........
Hernando de Sotto: Το μυστήριο του κεφαλαίου

2.2 Γενικά για τους αυτοκινητοδρόμους
Από τα ΜΜΕ δίδεται η εικόνα ότι ‘αυτοκινητόδρομοι’ είναι όλοι οι δρόμοι πάνω
στους

οποίους

μπορούν

να

κινηθούν

αυτοκίνητα.

Εντούτοις,

ο

όρος

«αυτοκινητόδρομος» (motorway, autoroute, autostrada, autobahn), είναι καθαρά
τεχνικός και είναι κοινός σε όλους τους κώδικες κυκλοφορίας.
‘Αυτοκινητόδρομος’ είναι μια ειδικά σχεδιασμένη οδός που αποτελείται από δύο
διαχωρισμένους με νησίδα κλάδους κυκλοφορίας (ένας για κάθε κατεύθυνση) και
συνδέεται μέσω ανισόπεδων κόμβων με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Ο ορισμός αυτός
επισημοποιήθηκε αρχικά το 1957 από την Ευρωπαϊκή Σύνοδο των Υπουργών
Μεταφορών ύστερα από πρόταση της Διεθνούς Διαρκούς Συνόδου για τις οδούς
(PIARC) και οριστικοποιήθηκε με την Ευρωπαϊκή Συμφωνία AGR στη Γενεύη το
1975. Οι διεθνείς δρόμοι που χαρακτηρίζονται με το γράμμα Ε μελετώνται συνήθως
ως αυτοκινητόδρομοι.
Οι αυτοκινητόδρομοι που κατασκευάζονται στη Δ. Ευρώπη έχουν αυξημένες
απαιτήσεις τόσο από τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής τους, όσο και στις
προϋποθέσεις

λειτουργίας.

Είναι λοιπόν έργα σημαντικά που απαιτούν την
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εκταμίευση σημαντικών ποσών, γι’ αυτό άλλωστε η διάρκεια κατασκευής τους είναι
μεγάλη ή γίνονται κατά φάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες και τους διαθέσιμους πόρους.
Το κόστος κατασκευής ενός αυτοκινητοδρόμου αρχίζει από € 6 εκατ. το
χιλιόμετρο (μέσο κόστος σε τιμές 1996 για Γαλλία, Ιταλία κλπ.) και μπορεί να φθάσει
τα € 22,5 εκατ. στην περίπτωση όπου υπάρχουν μεγάλα φυσικά εμπόδια Το κόστος
ανά χιλιόμετρο των αστικών αυτοκινητοδρόμων, όπως η Αττική οδός, είναι βέβαια
πολύ μεγαλύτερο.
Αν σκεφθούμε ότι η κατασκευή ενός τυπικού σχολείου στην Ελλάδα στοιχίζει
σήμερα

€ 1,5 εκατ. περίπου, αντιλαμβανόμαστε πόσο στοιχίζει στο κοινωνικό

σύνολο η κατασκευή ενός αυτοκινητοδρόμου (τι προτιμά κανείς, ένα χιλιόμετρο
πεδινού αυτοκινητοδρόμου ή τέσσερα σχολεία;) και αντίστροφα τι αποδοτικότητα
πρέπει να έχει το εν λόγω έργο στην εθνική οικονομία για να δικαιολογείται η
κατασκευή του.
Η χρηματοδότηση της κατασκευής των αυτοκινητοδρόμων γίνεται είτε από τις
δημόσιες επενδύσεις με Ευρωπαϊκή ή μη συγχρηματοδότηση, είτε μέσω δανείων και
διοδίων. Έχει διαπιστωθεί ότι, με τα δεδομένα της Ευρώπης, για να καλύπτονται οι
δαπάνες

μόνο

της

καθημερινής

συντήρησης

και

λειτουργίας

στους

αυτοκινητοδρόμους με διόδια, θα πρέπει ο κυκλοφοριακός φόρτος να φθάνει τα
6.000-8.000 αυτοκίνητα. Για να είναι δυνατή η αποπληρωμή των δανείων, με
επιτόκιο της τάξης του 5%, ο φόρτος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 22.000
αυτοκίνητα ημερησίως.
Μέχρι τη δεκαετία του 1990, η πολιτική των μεταφορών για τις Ευρωπαϊκές χώρες
ήταν υπόθεση των εθνικών κυβερνήσεων.

Η

ιδέα των

Διευρωπαϊκών

Δικτύων

(Trans-European Networks-TEN) εμφανίσθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1980 ως
απόρροια της δημιουργίας της Ενιαίας Αγοράς. Θα ήταν παράλογο να ισχυρίζεται
κανείς ότι υπάρχει η μεγάλη Ευρωπαϊκή Αγορά χωρίς να έχει διασφαλισθεί η
διασύνδεση των περιφερειών της Ευρώπης με τις κατάλληλες υποδομές.

Η

δημιουργία των Διευρωπαϊκών Δικτύων (ΔΕΔ) θεωρείται βασικό στοιχείο για την
οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης στην ΕΕ.
Η συνθήκη του Μάαστριχτ, στα άρθρα 154, 155 και 156 (κεφάλαιο XV) δίδει τη
νομική βάση για την ανάπτυξη των ΔΕΔ. Σύμφωνα με τους αντικειμενικούς σκοπούς
των ΔΕΔ, η ΕΕ αναπτύσσει οδηγίες όπου προσδιορίζονται οι προτεραιότητες και τα
έργα κοινού ενδιαφέροντος στους τρεις βασικούς τομείς: μεταφορές, ενέργεια και
τηλεπικοινωνίες (5).
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Στον τομέα των

μεταφορών,

μετά από την επεξεργασία ενός σχήματος

αυτοκινητοδρόμων που αποτελεί πλέον από το Σεπτέμβριο 1996 το επίσημο οδικό
δίκτυο της Ευρώπης, το Διευρωπαϊκό οδικό Δίκτυο (Trans European Road NetworkTERN), η πολιτική των μεταφορών για τους αυτοκινητόδρομους ξεπέρασε τα εθνικά
πλαίσια και αποτελεί Ευρωπαϊκή υπόθεση, ως βάση, για την επίτευξη του στόχου της
συνοχής του ενιαίου πλέον Ευρωπαϊκού χώρου.
Σύμφωνα με τη νέα λογική που καθιερώνει ο όρος «Διευρωπαϊκό», ο Ευρωπαϊκός
χώρος πρέπει να συνδέεται με δίκτυο που θα έχει κοινά τεχνικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά. Θα μπορούσε το οδικό δίκτυο της Ευρώπης να αποτελείται απλά από
το άθροισμα των ήδη υπαρχόντων εθνικών δικτύων; Η απάντηση τουλάχιστον για την
Ελλάδα είναι προφανής.
Στο σημείο αυτό βέβαια, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ενώ έχει ωριμάσει στον
τεχνικό και όχι μόνον κόσμο, η ιδέα της αναβάθμισης των τεχνικών χαρακτηριστικών
των οδών, για την επίτευξη των κοινών λειτουργικών χαρακτηριστικών δεν υπάρχει
ανάλογη φροντίδα, ούτε αντίστοιχη χρηματοδότηση (ας σκεφτούμε τον πανικό στις
περιπτώσεις χιονόπτωσης, ή την αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων κλπ.).
Το επίπεδο συντήρησης και λειτουργίας ενός αυτοκινητοδρόμου είναι η τελική
εικόνα που προσλαμβάνει ο χρήστης. Ο Φιντέλ Κάστρο, στην επιστροφή από τη Νέα
Υόρκη όπου είχε πάει για τις εκδηλώσεις των 50 χρόνων του ΟΗΕ δήλωσε : «θύμωσα
με το Δήμαρχο της Νέας Υόρκης όχι γιατί δεν με κάλεσε στη δεξίωση στο Δημαρχείο
αλλά γιατί ανέχεται τις λακκούβες στο δρόμο για το αεροδρόμιο Kennedy!» (6)

19/12/1905: Πρώτες βοήθειες για τα θύματα των τροχαίων
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Λονδίνου αποφάσισε να καθιερώσει για πρώτη φορά
μηχανοκίνητες μονάδες παροχής βοήθειας για τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων.
Μέχρι σήμερα τα αυτοκίνητα των πρώτων βοηθειών χρησιμοποιούνταν μόνο για
περιπτώσεις αρρώστων με μεταδοτικές ασθένειες, ενώ τα θύματα των τροχαίοιν
ατυχημάτων μεταφέρονταν με αυτοκίνητα περαστικών ή της αστυνομίας, με
αποτέλεσμα να επιδεινώνεται η κατάστασή τους.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ, Εκδόσεις Τέσσερα Έψιλον
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2.3 Η ιστορία των σύγχρονων Ευρωπαϊκών αυτοκινητοδρόμων
Ο πρώτος αυτοκινητόδρομος στην Ευρώπη, κατασκευάσθηκε στη Γερμανία, κοντά
στο Βερολίνο, το 1912, με μήκος 10 χλμ. και ένα κλάδο, πλάτους 6,0 μ, για κάθε
κατεύθυνση κυκλοφορίας.
Μετά το 1920, στις ΗΠΑ άρχιζε η κατασκευή δικτύου αυτοκινητοδρόμων που
εντάσσονταν σε μια χωροταξία που έγινε ο κανόνας για την Ευρώπη του 20°" αιώνα.
Την ίδια περίπου εποχή, κατασκευάζεται ο βασικός άξονας βορρά-νότου στη
Γερμανία. Ενώνονται έτσι η Φρανκφούρτη με το Αμβούργο με αυτοκινητόδρομο
μήκους 830 χλμ., σε μια προσπάθεια ενοποίησης του νέου Ράιχ που συνεχίσθηκε με
τον Konrad Adenauer και τον Χίτλερ.
Ο

Χίτλερ

εγκαινίασε

μια

πολιτική

κατασκευής

μεγάλων

έργων,

ειδικά

αυτοκινητοδρόμων, προκειμένου να καταπολεμήσει την ανεργία αλλά και για να
δημιουργήσει διαδρόμους για τη γρήγορη μετακίνηση του στρατού προς ανατολάς.
Από το 1933 έως το 1941 κατασκευάζονται πέντε άξονες αυτοκινητοδρόμων, μήκους
3.000 χλμ. Οι τέσσερις από αυτούς έχουν κατεύθυνση προς ανατολάς.
Στην Ιταλία, ο Μουσολίνι ακολουθεί επίσης μια παρόμοια πολιτική μεγάλων
έργων. Το 1940, υπάρχουν στην Ιταλία 500 χλμ. αυτοκινητοδρόμων οι οποίοι όμως
δεν έχουν στρατηγική σημασία, όπως οι Γερμανικοί άξονες, αλλά ενώνουν μεγάλες
πόλεις ή εξυπηρετούν τουριστικούς προορισμούς.
Στις δημοκρατικές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αυτοκινητόδρομοι αρχίζουν να
κατασκευάζονται μετά το 2° Παγκόσμιο Πόλεμο. Τις δεκαετίες του 1950 και του
1960 επικρατεί η φρενίτιδα της αυτοκινούμενης κοινωνίας, όπως περιγράφεται
παρακάτω, σε αντίθεση με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπου
οι κομμουνιστικές κυβερνήσεις, μέχρι τη δεκαετία του 1990, αποθαρρύνουν τη χρήση
του ιδιωτικού αυτοκινήτου, αδιαφορούν για τις επενδύσεις στα οδικά δίκτυα και
δίδουν το βάρος στο σιδηρόδρομο και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

2.4 Τα χαρακτηριστικά του Διευρωπαϊκού δικτύου αυτοκινητοδρόμων
Η σημερινή εποχή είναι αποφασιστικής σημασίας για την ιστορία της Ευρώπης: η
διεύρυνσή της με τις 10 νέες χώρες μεγαλώνει την εσωτερική αγορά από 370 εκατ. σε
450 εκατ. κατοίκους ενώ το ευρώ αποτελεί ήδη το νόμισμα 300 εκατ. πολιτών.
Το

Διευρωπαϊκό

δίκτυο

αυτοκινητοδρόμων

είναι

η

ραχοκοκκαλιά

των

Ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών που αποτελούνται από πολλαπλά (multimodal)
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μέσα μεταφοράς (οδικές, σιδηροδρομικές, ποτάμιες και θαλάσσιες μεταφορές)
συνδεόμενα στους εμπορευματικούς κόμβους.
Παρ’ όλο που από το 1998, η ΕΕ προσπαθεί να ανασχεδιάσει τις μεταφορές προς
όφελος των εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς, οι οδικές μεταφορές έχουν ένα
συγκριτικό πλεονέκτημα: είναι η πιο εύκολη πόρτα-πόρτα μεταφορά με το λιγότερο
κόστος. Τα βασικά χαρακτηριστικά του Διευρωπαϊκού δικτύου αυτοκινητοδρόμων
είναι:
•

Ο αυτοκινητόδρομος αποτελεί προϋπόθεση οικονομικής ισχύος: συνδέει τους
οικονομικούς συντελεστές με κέρδη που οφείλονται στη μείωση της απόστασης
και του χρόνου, καθώς και στην αύξηση της ασφάλειας και της άνεσης του
ταξιδιού. Αποτελεί, λοιπόν, παράγοντα κοινωνικο-οικονομικής ολοκλήρωσης που
είναι απαραίτητος για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Ο αυτοκινητόδρομος
«διανέμει» προσπελασιμότητα που αποτιμάται σε μείωση
δημιουργώντας

έτσι

ελκυστικό

περιβάλλον

για

απόστασης-χρόνου
την

αύξηση

της

ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων καθώς μειώνεται το κόστος
μεταφοράς των προϊόντων και διευρύνονται τα όρια της αγοράς. Το ενιαίο δίκτυο
δίνει τη δυνατότητα στις

επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν όλα τα σύγχρονα

εργαλεία διαχείρισης (τεχνικές τύπου time based competition, just in time, κλπ.).
Υπό αυτή την έννοια μπορεί κανείς να φαντασθεί την Ευρώπη ως ενιαίο χώρο
που ανταγωνίζεται τους αντίστοιχους χώρους της Β. Αμερικής, της Ν.Α Ασίας και
τελευταία της Κίνας και της Ινδίας.
•

Ο αυτοκινητόδρομος είναι διάδρομος μεταφοράς εμπορευμάτων: υπολογίζεται ότι
μέσω του Διευρωπαϊκού οδικού δικτύου διακινείται το 80% του συνόλου των
εμπορευμάτων. Η ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών δημιουργεί πολλά
προβλήματα όπως οι αυξημένες φθορές στα οδοστρώματα (εκτιμάται ότι η
συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων θα ήταν έξι φορές φθηνότερη αν δεν
κυκλοφορούσαν φορτηγά), η ανάγκη δημιουργίας ειδικών χώρων στάθμευσης για
τα μεγάλα φορτηγά, οι κίνδυνοι λόγω της κίνησης φορτηγών με επικίνδυνα
φορτία κλπ.

•

Ο αυτοκινητόδρομος αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης κομβικών σημείων: «γεννά»
ανάπτυξη στα σημεία όπου διασταυρώνεται με άλλους αυτοκινητόδρομους,
λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς κόμβους, πάρκα logistics, κλπ. Δίνει τη
δυνατότητα ανάπτυξης μιας νέας ευρωπαϊκής ‘δικτυακής’ (ας θυμηθούμε τη
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θεωρία του

Metcalfe) οικονομίας που

δίνει ζωή

σε τοπικές

κοινωνίες,

αναδεικνύοντας τις πόλεις.
•

Ο αυτοκινητόδρομος έχει υπερεθνική διάσταση: ο εθνικός κατακερματισμός της
Ευρώπης δυσκολεύει την υλοποίηση του διευρωπαϊκού δικτύου. Οι κυβερνήσεις
μερικές φορές, πρέπει να πεισθούν για την αναγκαιότητα κατασκευής ενός
τμήματος αυτοκινητοδρόμου εντός των ορίων της χώρας τους το οποίο είναι
βασικό για τη διασύνδεση ενός αντίστοιχου τμήματος μιας άλλης χώρας. Υπάρχει
σ’ αυτές τις περιπτώσεις μια σύγκρουση μεταξύ οικονομίας και πολιτικής. Παρ’
όλα αυτά, είναι εμφανής η τάση υποβάθμισης των εθνικών δικτύων που έχουν τη
μορφή «αστέρα», με κέντρο κατά κανόνα τις πρωτεύουσες, σε σχέση με δίκτυα με
τη μορφή βρόχου που συνδέουν τους διάφορους οικονομικούς πόλους της
Ευρώπης.

•

Ο αυτοκινητόδρομος αποτελεί σύμβολο της «αυτοκινούμενης» κοινωνίας:
υπάρχουν κοινωνιολόγοι που ισχυρίζονται ότι η επανάσταση στη μετακίνηση
ξεκίνησε στην Ευρώπη, το 1830, με το σιδηρόδρομο και συνεχίζεται σήμερα με
την εξατομίκευση της μετακίνησης, ενός αγαθού που θεωρείται πλέον κοινωνική
κατάκτηση. Το αυτοκίνητο ενισχύει τον ατομικισμό, ως κυρίαρχη αξία της
δυτικής κουλτούρας. Ο αυτοκινητόδρομος αποτελεί βασικό παράγοντα της
«αυτοκινούμενης»

κοινωνίας αφού

μετακίνησης. Τα δύο στοιχεία

υποστηρίζει την ελευθερία της ατομικής

αυτοκινητόδρομος-αυτοκίνητο ανταγωνίζονται

μεταξύ τους σε τεχνολογικές καινοτομίες και ήδη με τις εφαρμογές τηλεματικής
το ένα μπορεί να «μιλάει» στο άλλο (πχ. αυτόματα συστήματα πλοήγησης). Από
την άλλη πλευρά, ο

αυτοκινητόδρομος, λόγω του μεγέθους του, αδυνατεί να

συμβαδίσει με τις ολοένα μεγαλύτερες δυνατότητες του αυτοκινήτου. Πολλοί
ειδικοί στην οδική ασφάλεια ισχυρίζονται ότι γίνεται αδικαιολόγητη
πόρων από

τις

αυτοβιομηχανίες για

την

κατασκευή

μεγάλου

σπατάλη
κυβισμού

αυτοκινήτων, που ωθούν τους οδηγούς να παραβιάζουν τα όρια ταχύτητας τα
οποία ακόμη και στους αυτοκινητόδρομους, είναι 120-140 χλμ. την ώρα!
•

Ο αυτοκινητόδρομος πρέπει να εναρμονίζεται με τις ανάγκες του περιβάλλοντος:
οι Ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε θέματα προστασίας του
περιβάλλοντος. Ένα πρόγραμμα έργων μεταφορών που θα βασίζεται στην
αειφόρο ανάπτυξη είναι κύριος στόχος της ΕΕ. Ο όρος «sustainable development»
επαναλαμβάνεται 19 φορές στη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές έως το 2010 της
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12/9/200 Ε Η αειφόρος ανάπτυξη απαιτεί μια δύσκολη
ισορροπία μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικών απαιτήσεων και σεβασμού
προς το περιβάλλον. (7) Κάθε αυτοκινητόδρομος, ως γιγαντιαία κατασκευή,
αποτελεί μια de facto βίαιη εισβολή στο περιβάλλον. Η αντιμετώπιση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτελεί

δείγμα

ευαισθησίας του κάθε φορέα

διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν λείπουν τα
πολιτικά

παιχνίδια

των

γραφειοκρατών

των

διεθνών

χρηματοδοτικών

οργανισμών, που με πρόφαση την τήρηση εξωπραγματικών περιβαλλοντικών
όρων

καθυστερούν

ή

ματαιώνουν

οδικές

υποδομές

σε

βάρος

των

αναπτυσσόμενων χωρών.
•

ο αυτοκινητόδρομος χρηματοδοτείται κυρίως από τα διόδια: στις περισσότερες
χώρες

της

δυτικής

Ευρώπης,

οι αυτοκινητόδρομοι κατασκευάζονται και

συντηρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που συλλέγουν χρήματα μέσω
πραγματικών ή σκιωδών (shadow) διοδίων. Το σύστημα των διοδίων είναι το πιο
δίκαιο για τη χρηματοδότηση της κατασκευής νέων υποδομών διότι αφ’ ενός ο
χρήστης πληρώνει για τις υποδομές που χρησιμοποιεί, αντί του συνόλου των
φορολογουμένων πολιτών και αφ’ ετέρου μ’ αυτό τον τρόπο απελευθερώνονται
δημόσιοι πόροι για τη χρηματοδότηση άλλων επενδύσεων. Τα διόδια μπορεί να
χρησιμοποιηθούν επίσης, ως εργαλείο, για τον έλεγχο των κυκλοφοριακών ροών.
Ως απόρροια της εφαρμογής του κλασσικού περιβαλλοντικού νόμου «ο ρυπαίνων
πληρώνει», τα φορτηγά πληρώνουν 2,5-3 φορές παραπάνω διόδια σε σχέση με τα
IX. Η Λευκή Βίβλος τονίζει το ρόλο της τιμολόγησης των διοδίων ως μέσο για να
προσανατολισθούν οι ροές των οχημάτων σε εναλλακτικά, λιγότερο κορεσμένα
δίκτυα ή για να αποφευχθεί η υπερχρήση περιφερειακών οδών των μεγάλων
αστικών κέντρων. (8)

2.5

Η αρχιτεκτονική του συστήματος των αυτοκινητοδρόμων, καθρέφτης της
οικονομίας και της γεωγραφίας της Ευρώπης

Η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη διαμορφώνει αντίστοιχα τη
διάταξη των αυτοκινητοδρόμων που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό δίκτυο στα παρακάτω
οκτώ υποσύνολα:
•

Δίκτυο του Ευρωπαϊκού κέντρου των πρωτευουσών: ενώνει Παρίσι- ΛονδίνοΒρυξέλλες- Χάγη- Λουξεμβούργο- Βόννη. Διακρίνεται από τους ψηλούς
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φόρτους

δεδομένης

της

μεγάλης

συγκέντρωσης

πληθυσμού

και

των

σημαντικών οικονομικών δραστηριοτήτων.
•

Δίκτυο των νέων χωρών της ενωμένης Γερμανίας: το Βερολίνο έχει γίνει
πρωτεύουσα της ομοσπονδιακής Γερμανίας και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία
αναβάθμισης όλων των δικτύων υποδομής.

•

Δίκτυο του τόξου των Αλπεων: περιλαμβάνει τη Νοτιοανατολική Γαλλία, την
Ελβετία, τη Νότια Γερμανία, την Αυστρία και τη Βόρεια Ιταλία. Η περιοχή
αυτή είναι εξαιρετικά πλούσια αλλά το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο
στις επιδράσεις της διεθνούς κυκλοφορίας.

•

Δίκτυο Γαλλοϊσπανικό: με λιγότερη κίνηση, σε σχέση με τα προηγούμενα,
αλλά συνδέει πόλεις με δυναμική οικονομία όπως η Μαδρίτη, η Σαραγόσσα
και η Τουλούζη.

•

Δίκτυο του Ατλαντικού: είναι περιφερειακό δίκτυο της ΕΕ που έχει ανάγκη
βελτίωσης.

•

Δίκτυο της Βόρειας θάλασσας: συνδέει τη Γερμανία με τη Δανία και τις
Σκανδιναβικές χώρες.

Είναι πυκνό δίκτυο αλλά σε

μερικά

τμήματα

κορεσμένο.
•

Δίκτυο της Βαλτικής: με την είσοδο των βαλτικών χωρών στην ΕΕ
διαμορφώνεται ένα δίκτυο αυτοκινητοδρόμων που συνδέουν το Ελσίνκι με
την Αγία Πετρούπολη και το Ταλίν με τη Βαρσοβία.

•

Δίκτυο της Μεσογείου: περιλαμβάνει τις περιοχές του λατινικού τόξου. Σ’
αυτό το σύνολο ανήκουν και οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι που έχουν
ενταχθεί στα διευρωπαϊκά δίκτυα (άξονας Πάτρα- Αθήνα- ΘεσσαλονίκηΣέρρες- Σόφια, Εγνατία οδός, Ιόνια οδός, άξονες Κεντρικής Ελλάδος και
Πελοποννήσου, Βόρειος άξονας Κρήτης)

Με την εισδοχή των νέων 10 χωρών στην ΕΕ (Εσθονία, Αιθουανία, Λετονία,
Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Μάλτα, Κύπρος), ο Ευρωπαϊκός
χώρος εκτείνεται πλέον από τη Βόρεια θάλασσα μέχρι τη Μεσόγειο και από τον
Ατλαντικό έως τη Μαύρη Θάλασσα. Οι χώρες που περιλαμβάνονται σ’ αυτόν έχουν
διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης, διαφορετικές κουλτούρες και ισχυρές μεταξύ τους
ιστορικές αντιπαλότητες.
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Είναι σκόπιμο να αντιληφθούμε τις κοινωνικές και γεωγραφικές συνισταμένες για
να γίνει κατανοητό το γενικό πλαίσιο των χαράξεων που έχουν ενταχθεί, ως έργα
προτεραιότητας μέσω της πολιτικής των μεταφορών της ΕΕ για τη διευρυμένη ΕΕ.
Σε γενικές γραμμές, η Ευρώπη μπορεί να χωρισθεί σε τέσσερα τεταρτημόρια που
σχηματίζονται από την τομή δύο νοητών ευθειών. (6) Η μια νοητή ευθεία έχει
κατεύθυνση Βορράς-Νότος και ταυτίζεται περίπου με το μεσημβρινό που διέρχεται
κοντά στη Βιέννη. Η γραμμή αυτή χωρίζει τη Δυτική από την Ανατολική Ευρώπη. Ο
διαχωρισμός αυτός απορρέει από την ιστορία.
Η δεύτερη νοητή ευθεία έχει κατεύθυνση Δύση-Ανατολή, περνά απο τις οροσειρές
των Άλπεων της Κεντρικής Ευρώπης και χωρίζει την Ευρώπη σε Βόρεια και Νότια.
Ο δεύτερος αυτός διαχωρισμός προκύπτει από τη γεωγραφία.
Η κεντρική και ανατολική Ευρώπη περιλαμβάνουν σήμερα χώρες με νέα
δημοκρατικά καθεστώτα, χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης και κακές οδικές υποδομές. Οι
εμπορικοί διάδρομοι που συνέδεαν τις χώρες αυτές με τη Σοβιετική Ένωση αλλάζουν
προσανατολισμό με κατεύθυνση πλέον προς τη Δύση.
Έξι βασικοί διάδρομοι μεταφορών χαράσσονται στην κατεύθυνση Δύση-Ανατολή
και συνδέουν το Βερολίνο με τη Μόσχα και το Κίεβο, τη Δρέσδη με την Πράγα, τη
Βουδαπέστη και τη Σόφια, τη Βαρσοβία με την Αγία Πετρούπολη, τη Β. Ιταλία με τη
Βουδαπέστη. Θεωρείται ότι μπορούν να δώσουν μεγάλη αναπτυξιακή ώθηση στις
περιοχές που διασχίζουν αφού συνδέουν τα βασικά βιομηχανικά κέντρα της
Γερμανίας και Ιταλίας με την Ανατολή. Οι άξονες αυτοί ταυτόχρονα ξαναφέρνουν
στο προσκήνιο το τρίγωνο των μεγάλων πρωτευουσών της αυτοκρατορίας των
Αψβούργων (Βιέννη, Πράγα, Βουδαπέστη) που μετατοπίζει ανατολικότερα το κέντρο
βάρους της Ευρώπης.

2.6 Η πολιτική των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Από το 1993 (συνθήκη του Μαάστριχτ) μέχρι σήμερα, έχει εκπονηθεί με φροντίδα
της αρμόδιας Δ/νσης στις Βρυξέλλες (DG VII) μια σειρά μελετών, ερευνών κλπ. και
έχουν ληφθεί από την Κοινότητα πολλές αποφάσεις στρατηγικής σημασίας σε σχέση
με τις μεταφορές. Χρονολογικά οι πιο σημαντικοί σταθμοί στην πορεία της
Ευρωπαϊκής ενοποίησης των δικτύων μεταφορών είναι:
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2.6.1

Έγκριση προγράμματος 14 έργων προτεραιότητας στη Σύνοδο Κορυφής
στο Έσσεν (12/1994) ύστερα από πρόταση του Επιτρόπου Christophersen.

Από τα 14 έργα, προϋπολογισθείσας αξίας € 400 δις και με ορίζοντα ολοκλήρωσης
το 2010, μόνο τρία είναι έργα κυρίως οδικά. Δύο αναφέρονται στην Ελλάδα και στην
Ιρλανδία και αποσκοπούν στην καλύτερη σύνδεσή τους με την Κοινότητα και ένα
αφορά

στην

κατασκευή

του

αυτοκινητοδρόμου

Λισσαβώνα-

Βαλλαντολίντ

(Πορτογαλία-Ισπανία). Το τέταρτο έργο είναι μικτό (η οδική και σιδηροδρομική
σύνδεση 0resund μεταξύ Δανίας και Σουηδίας), ενώ τα υπόλοιπα δέκα αφορούν
σιδηροδρομικές και εναέριες μεταφορές. Η Εγνατία οδός συμπεριλήφθηκε στα έργα
προτεραιότητας της ομάδας Christophersen.

2.6.2

Καθορισμός του Πανευρωπαϊκού δικτύου (Pan-European Transport
Network) στις Συνόδους της Κρήτης (1994 ) και του Ελσίνκι (1997)

Το τέλος του ψυχρού πολέμου έθεσε από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 το
ζήτημα της οικοδόμησης μιας πολιτικής μεταφορών, ανάλογης με την κοινοτική, σε
Πανευρωπαϊκό πλέον επίπεδο (9).
Ήδη από το 1990-1991 η ΕΕ, στα πλαίσια των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας
PHARE και TACIS (αφορά την πρώην Σοβιετική Ένωση), σε συνεργασία με διεθνείς
χρηματοδοτικούς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Παγκόσμια
Τράπεζα, βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα μεγάλο αριθμό προτάσεων χρηματοδότησης
οδικών έργων από τις πρώην κομμουνιστικές χώρες.
Η επιτροπή που συγκροτήθηκε για να συντονίσει τη βοήθεια (Ομάδα G-24)
διαπίστωσε ότι υπάρχει έλλειψη ενός πλαισίου ιεράρχησης αναγκών. Τότε λοιπόν
γεννήθηκε ο όρος «διάδρομος» (corridor), όρος πιο αόριστος σε σχέση με τον όρο
«άξονας». Ο διάδρομος δεν σημαίνει ότι είναι αυτοκινητόδρομος. Μπορεί να
αποτελείται

από

δίκτυα

συνδυασμένων

μεταφορών,

να

περιλαμβάνει

δηλ.

σιδηρόδρομο, ποτάμιες και θαλάσσιες διαδρομές.
Στη συνδιάσκεψη της Κρήτης, το Μάρτιο του 1994, οι Υπουργοί Μεταφορών της
ΕΕ και η Οικονομική Επιτροπή του ΟΗΕ

για την Ευρώπη καθόρισαν τους 9

βασικούς διαδρόμους από τους οποίους οι 8 είναι συνδυασμός με τραίνο και ο 9ος
είναι η ποτάμια οδός του Δούναβη.

Οι διάδρομοι αυτοί θεωρούνται έργα

προτεραιότητας για τη σύνδεση των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
με τις χώρες της ΕΕ (Χάρτης 2.2).
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Χάρτης 2.2: Πανευρωπαϊκοί διάδρομοι (Pan-European network)

Ον 9 διάδρομοι είναι:
1.

Ελσίνκι- Βαρσοβία με ένα κλάδο που συνδέει τα λιμάνια της Βαλτικής Ρίγα
και Γκντάνσκ (1.000 χλμ.)

2.

Βερολίνο- Βαρσοβία- Μίνσκ-Μόσχα (1.830 χλμ.)

3.

Βερολίνο- Δρέσδη-Κρακοβία-Κίεβο (1.640 χλμ.)

4.

Δρέσδη-Νυρεμβέργη-Πράγα-Μπρατισλάβα-Βουδαπέστη-Κωστάντζα-Σόφια.
Ο διάδρομος 4 μετά τη Σόφια χωρίζεται σε δύο κλάδους που καταλήγουν σε
δύο μεγάλα λιμάνια, τη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη. Το μήκος
του εκτιμάται σε 3.285 χλμ. Στο διάδρομο αυτό προβλέπεται και το πέρασμα
του Δούναβη, είτε στη θέση Bechet-Orjahovo, είτε στη θέση Calafat-fdin
μεταξύ Ρουμανίας και Βουλγαρίας.

5.

Τριέστη-Λιουμπλιάνα-Βουδαπέστη-Λβόβ

6.

Γκντάνσκ-Κατοβίτσε-Ζίλινα (825 χλμ.)

7.

Ο ποτάμιος διάδρομος του Δούναβη που συνδέει τη Μαύρη θάλασσα με τα
λιμάνια κατά μήκος του(1600 χλμ.)
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Ο Δούναβης (Ίστρος για τους αρχαίους Έλληνες) είναι ο δεύτερος σε μήκος
ποταμός της Ευρώπης μετά το Βόλγα. Με τους παραποτάμους του περνά από
το έδαφος ή κατά μήκος των συνόρων 9 κρατών της Ευρώπης (Γερμανία,
Αυστρία,

Τσεχία,

Σλοβακία,

Ουγγαρία,

Σερβία,

Ρουμανία,

σύνορα

Βουλγαρίας, Ρωσία). Η χρήση του ποταμού Δούναβη, ως μεταφορικού
διαδρόμου, δεν είναι μόνον σημερινή. Από το 1856 η ναυσιπλοΐα του
ρυθμίζεται με ειδική συνθήκη (Συνθήκη του Παρισιού). Το Γερμανικό Ράιχ,
από το 1871 μέχρι το 1939, κατασκεύαζε δίκτυα συνδυασμένων μεταφορών
(σιδηρόδρομος, ποτάμιες μεταφορές). Το Βερολίνο, στις αρχές του 20°'’
αιώνα, ήταν ένα λιμάνι που παραλάμβανε το 30% των εμπορευμάτων μέσω
του ποταμού.
8. Δυρράχιο-Τίρανα-Σκόπια-Σόφια-Μπουργκάς-Βάρνα (905 χλμ.), η λεγάμενη
Παραεγνατία
9. Ελσίνκι-Αγία Πετρούπολη-Κίεβο-Οδησσός-Βουκουρέστι-Αλεξανδρούπολη,
με τους κλάδους Αγία Πετρούπολη-Μόσχα, Κίεβο-Μόσχα. Ο διάδρομος 9
έχει μήκος 3.400 χλμ.
Από τους παραπάνω διαδρόμους έξι έχουν κατεύθυνση Δύση-Ανατολή και τρεις
κατεύθυνση Βορράς-Νότος. Ο σχεδιασμός των παραπάνω διαδρόμων επιτρέπει στις
επιμέρους κυβερνήσεις να αρχίζουν να υλοποιούν έργα κοινού ενδιαφέροντος με
όραμα τη σταδιακή διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των δικτύων της Ευρωπαϊκής
ηπείρου.
Τα αποτελέσματα της Συνόδου της Κρήτης που πήραν τελική μορφή στη Σύνοδο
του Ελσίνκι τον Ιούνιο 1997, φιλοδοξούν να σχεδιάσουν ένα δίκτυο συνδυασμένων
μεταφορών για όλη την Ευρώπη (15 χώρες της ΕΕ και υπό ένταξη χώρες), που θα
ανταποκρίνεται τόσο στις τοπικές ανάγκες, όσο και στις ανάγκες του διευρωπαϊκού
εμπορίου.

Η Ελλάδα αποτελεί ένα μοναδικό συνδυασμό προκλήσεων στον τομέα των
μεταφορών. Είναι το μόνο κράτος-μέλος που δεν συνορεύει με άλλη χώρα- μέλος,
με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει δυσχέρειες στην πρόσβαση από το εξωτερικό.
Παράλληλα, η διακίνηση στο εσωτερικό είναι δυσχερής, λόγω της φυσικής
διαμόρφωσης της χώρας, ενώ επίσης τα δύο πέμπτα του πληθυσμού ζούν στην
Αθήνα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες κάνουν την Ελλάδα το πλέον κατάλληλο
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«εργαστήριο» για να δοκιμασθεί η αποτελεσματικό τη τα της ευρωπαϊκής πολιτικής
μεταφορών στα τέλη του 20ου αιώνα.
Νήλ Κίνοκ, Επίτροπος Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.6.3

Καθορισμός του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (Trans-European Road
Network) (1996)

Στις 29 Οκτωβρίου 1993, το Συμβούλιο της ΕΕ πήρε τη σημαντική απόφαση να
καθορισθεί το επίσημο οδικό δίκτυο της Ευρώπης. Με την απόφαση αριθ. 1692 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Σεπτέμβριο 1996, καθορίσθηκε το Διευρωπαϊκό
οδικό δίκτυο και προσδιορίσθηκαν οι δύο βασικές κατευθύνσεις: η κατασκευή ή η
βελτίωση τμημάτων που συνδέουν υφιστάμενους αυτοκινητοδρόμους και η ανάπτυξη
νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση της κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της απόφασης, το διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο αποτελείται
από υφισταμένους, νέους ή προς διευθέτηση αυτοκινητοδρόμους και οδούς υψηλής
ποιότητας οι οποίοι:
•

διαδραματίζουν ρόλο στις μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων ή

•

καθιστούν δυνατή την παράκαμψη των κυριότερων αστικών κέντρων ή

•

εξασφαλίζουν τη διασύνδεση με τα άλλα μέσα μεταφορών ή

•

επιτρέπουν τη σύνδεση των μεσόγειων και περιφερειακών περιοχών με τις
κεντρικές περιοχές της Κοινότητας

Το δίκτυο πρέπει να εξασφαλίζει στους χρήστες υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο
υπηρεσιών άνεσης και ασφάλειας και να διαθέτει την υποδομή διαχείρισης της
κυκλοφορίας και ενημέρωσης των χρηστών. Η απόφαση συνοδεύεται από χάρτες
όπου φαίνεται το οδικό δίκτυο των 15 χωρών μελών που ανήκει στο διευρωπαϊκό
δίκτυο (Χάρτης 2.3).
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Χάρτης 2.3: To Αιευρωπαϊκό οδικό δίκτυο

2.6.4

Επανακαθορισμός

του

Διευρωπαϊκού

Δικτύου

Μεταφορών

(Trans-

European Transport Network-TEN-T) στη Σύνοδο Κορυφής Βρυξελλών
(12/2003)
Όπως αναφέραμε, προηγούμενα, η Συνθήκη του Μάαστριχτ, έθεσε τις βάσεις για
τα Διευρωπαϊκά δίκτυα, ως προαπαιτούμενο για τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς
και της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.
Σύμφωνα με την παραπάνω στρατηγική, η ΕΕ παίρνει πρωτοβουλίες για τον
προσδιορισμό έργων κοινού ενδιαφέροντος που αναφέρονται σε τρεις τομείς: τις
μεταφορές, την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες. Οι τομείς αυτοί εγκρίθηκαν από το
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ύστερα από εισηγήσεις της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών.
Για το δίκτυο μεταφορών, ήδη από τη Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή πολιτική
μεταφορών

το

2001,

η

Επιτροπή

(Commission)

επεσήμαινε

την

ανάγκη

συμπλήρωσης της πρώτης πρότασης καθορισμού του Διευρωπαϊκού δικτύου του
1996, με σκοπό τη συνέχιση της προσπάθειας επικέντρωσης σε έργα προτεραιότητας,
ενόψει της διεύρυνσης της Ευρώπης. (10)

Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή συγκρότησε μια ομάδα υψηλού επιπέδου με
Πρόεδρο τον κ. Karel Van Miert αποτελουμένη από έναν αντιπρόσωπο κάθε
κράτους-μέλους, έναν παρατηρητή από κάθε υπό-ένταξη χώρα και έναν παρατηρητή
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η παραπάνω ομάδα υπέβαλε το πόρισμά
της στη Γενική Δ/νση Μεταφορών και Ενέργειας της Επιτροπής στις 30 Ιουνίου
2003. Η ομάδα διεπίστωσε την ανάγκη αναθεώρησης της απόφασης του 1996.
Βασικός λόγος είναι η προοπτική της διεύρυνσης της ΕΕ με την είσοδο των 12 νέων
χωρών.
Το κύριο έργο της ομάδας ήταν να προκρίνει ένα περιορισμένο αριθμό έργων
προτεραιότητας που θα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2020 στη διευρυμένη πλέον

Ευρώπη. Δευτερεύον αντικείμενο ήταν να μελετηθούν τα εμπόδια οικονομικής,
νομικής και διοικητικής φύσεως που θα μπορούσαν να απειλήσουν την υλοποίηση
των παραπάνω έργων.
Η ομάδα εξέτασε 100 προτάσεις έργων που προτάθηκαν από τα 15 σημερινά και
από τα 12 μελλοντικά κράτη-μέλη. Οι 24 αντιπρόσωποι συμφώνησαν με το
αποτέλεσμα της ομάδας. Το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο διεφώνησαν διότι η
σιδηροδρομική σύνδεση Βρυξέλλες-Λουξεμβούργο δεν συμπεριλήφθηκε στη Λίστα 1
(έργα που πρέπει να ξεκινήσουν πριν το 2010). Η Ελλάδα επίσης διαφώνησε γιατί ο
διάδρομος Ιονίου-Αδριατικής μπήκε στη Λίστα 3 αντί της 1.
Ο κατάλογος των έργων συντάχθηκε με βάση κριτήρια ωριμότητας από πλευράς
προετοιμασίας αλλά και άλλα τρία κριτήρια: να έχουν σημαντική διασυνοριακή
διάσταση, να έχουν σημαντικές ευεργετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και να έχουν
επίσης ουσιώδη συμβολή στην εν γένει οικονομική ανάπτυξη. Για τη λήψη της
απόφασης η ομάδα έλαβε, μεταξύ άλλων, υπόψη τις προβλέψεις αύξησης της
ζήτησης για μεταφορές από άλλες μελέτες (Πίνακας 2.1).
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Στα 15 κράτη-μέλη της ΕΕ

Όγκος
εμπορευμάτων

2000

2020

Μεταβολή

Στα υπό ένταξη κράτη
2000

2020

Μεταβολή
%

%
848

1420

67

114

228

135

Σιδηροδρομικές

220

388

76

167

273

63

Ποτάμιες

145

226

56

7

18

157

Σύνολο

1213

2034

68

288

559

94

Οδικές
μεταφορές

Πίνακας 2.1: Πρόβλεψη όγκου εμπορευματικών μεταφορών σε δις τοννοχιλιομέτρων.
Πηγή: [ 11]

Το πόρισμα της ομάδας Van Miert και η πρόταση τροποποίησης του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ.2236/95, ούτως ώστε να καταστούν δυνατά, για τα διασυνοριακά σκέλη
των

δηλωμένων

ως

ευρωπαϊκού

ενδιαφέροντος

έργων,

ποσοστά

κοινοτικής

συγχρηματοδότησης μέχρι 30% του κόστους των έργων, εγγράφονται στο πλαίσιο
της πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη που ενέκρινε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2003
και υιοθετήθηκε από τους Ευρωπαίους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών
(12-13/12/2003). (12)

62 δις ευρώ για τα διευρωπαϊκά δίκτυα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε χθές τον κατάλογο των διευρωπαϊκών
δικτύων ο οποίος περιλαμβάνει 56 σχέδια, κυρίως διασυνοριακού χαρακτήρα,
στους τομείς των μεταφορών (31), της ενέργειας (17), των τηλεπικοινωνιών και
έρευνας-καινοτομίας (8). Η συνολική επένδυση υπολογίζεται σε 62 δις ευρώ μέχρι
το 2010, που αντιστοιχούν σε 10 δις ευρώ ετησίως. Πρόκειται, χωρίς καμία
αμφιβολία, για μια σημαντική πρωτοβουλία, που εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας
κοινοτικής πολιτικής, με στόχο την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και την
αύξηση της απασχόλησης. Στόχος είναι η κατασκευή των έργων να αρχίσει μέχρι
το 2007, με συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αλλά και τον ιδιωτικό τομέα η συμμετοχή του
οποίου ορίζεται ήδη σε περίπου 40% του συνολικού κόστους κάθε έργου.
Πολλά όμως, είναι και τα ερωτηματικά, στα οποία, παρά τις πιεστικές ερωτήσεις

των δημοσιογράφων, ούτε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Ρομάνο Πρόντι, αλλά ούτε
οι αρμόδιοι Επίτροποι έδωσαν πειστικές απαντήσεις. Το καίριο ερώτημα είναι που
θα βρεθούν τα χρήματα σε μια περίοδο λιτότητας και πως προεξοφλείται η
συμμετοχή

του

ιδιωτικού

τομέα

και

μάλιστα

σε

ποσοστό

40%.........(ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 12/11/2003)

Η κατασκευή των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, συνολικής επένδυσης € 220
δις, μέχρι το 2020,

μαζί με τις τηλεπικοινωνίες ευρυζωνικών δικτύων και τις

επενδύσεις σε έρευνα (πχ. χρήση υδρογόνου ως καυσίμου, διαστημικές τεχνολογίες
κλπ.) αποτελούν το σκοπό της πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη.

Προβλήματα στην υλοποίηση των επενδύσεων
Πολύ συχνά στο παρελθόν, επενδύσεις σε έργα υλοποίησης δικτύων ή έρευνας,
καθυστέρησαν

λόγω

ενός

συνδυασμού

οικονομικών

και

μη

οικονομικών

προβλημάτων. Σε σχέση με τα δίκτυα μεταφορών, καθυστερήσεις παρουσιάσθηκαν
σε έργα διασυνοριακού χαρακτήρα, εξ αιτίας σύνθετων διοικητικών διαδικασιών,
απόδοσης μικρής προτεραιότητας από τα κράτη-μέλη, αβεβαιοτήτων ως προς την
επιλογή των τελικών χαράξεων και της διαδικασίας σχεδιασμού καθώς και της
δυσκολίας σχηματισμού ενός διακρατικού οργανισμού που θα αναλάβει τη
διαχείριση του συγκεκριμένου έργου.
Η δυνατότητα απορρόφησης των πιστώσεων, από την πλευρά των υπό ένταξη
χωρών, υπήρξε επίσης ένας

παράγοντας καθυστέρησης. Τέλος, ακόμη και όταν

υπήρχαν διαθέσιμες πιστώσεις από την κοινότητα, το επίπεδο υποστήριξης και
πολιτικής δέσμευσης δεν ήταν ικανοποιητικό ώστε να κινητοποιήσει τους δημόσιους
ή ιδιωτικούς φορείς να κινηθούν γρήγορα.......(11)

Για

να

ξεπεραστούν

τα

προβλήματα,

το

Συμβούλιο

και

το

Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο πρέπει, σύμφωνα με την παραπάνω πρωτοβουλία να συμφωνήσουν σε
πέντε δέσμες μέτρων:
•

να υιοθετηθούν οι προτεραιότητες για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών ΤΕΝ-Τ
σε συνδυασμό με την αναθεώρηση των προϋποθέσεων χρηματοδότησης για τις
μεταφορές, τα ενεργειακά δίκτυα και τα eTENs προγράμματα
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•

να υιοθετηθούν νέοι κανόνες χρέωσης της χρήσης των οδικών δικτύων (η
πρόταση της Ευρωβινιέττας)

•

να υιοθετηθεί η οδηγία κατοχύρωσης της κοινοτικής πατέντας (Community
patent)

•

να εκσυγχρονισθεί η κοινοτική νομοθεσία προμηθειών

•

να

γίνει πιο ευέλικτη η νομοθεσία περί φορολογίας εταιριών και διεθνών

συγχωνεύσεων όπως επίσης και η νομοθεσία για τη λειτουργία θυγατρικών
εταιριών εντός της Κοινότητας
Παράλληλα η Επιτροπή, στους αμέσως επόμενους μήνες, πρέπει να εργασθεί
στους ακόλουθους πέντε τομείς:
•

να απλοποιήσει τις διαδικασίες της κρατικής βοήθειας προς τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, περιλαμβανομένης της βοήθειας για έρευνα- ανάπτυξη και να
επικεντρώσει

την

προσοχή

στις

ανάγκες των

μικρών

επιχειρήσεων

που

ασχολούνται με έρευνα
•

να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται, απο την κοινοτική
νομοθεσία των δημοσίων προμηθειών, οι κοινοπραξίες φορέων δημοσίουιδιωτικού τομέα (Public-Private Partnerships) και να δώσει οδηγίες πως οι PPPs
θα περιλαμβάνονται στους εθνικούς λογαριασμούς

•

να προβεί στη δημιουργία ειδικού Ταμείου για την ανάληψη χρηματοοικονομικών
κινδύνων σε όλη την Ευρώπη

•

να δημιουργήσει τεχνολογικές πλατφόρμες Ευρωπαϊκού επιπέδου, οι οποίες θα
αναπτύξουν και θα εφαρμόσουν ένα στρατηγικό πρόγραμμα δράσεων για
τεχνολογικούς τομείς-κλειδιά ώστε να κινητοποιηθούν και να συντονισθούν οι
αντίστοιχοι πόροι

•

να δημιουργήσει ένα θεσμό Ευρωπαϊκής Ασφάλισης που θα υποστηρίζει την
ανάληψη των κινδύνων που μπορεί να παρουσιασθούν μετά την κατασκευή των
έργων μεταφορών.

2.7 Οι υποδομές στις υπό ένταξη χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
Ενώ η πολιτική και οικονομική ολοκλήρωση των υποψηφίων για ένταξη χωρών
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης προχωρά, διαπιστώνεται ότι υπάρχει
σημαντική υστέρηση του επιπέδου των υποδομών τους σε σχέση με τους μέσους
κοινοτικούς όρους. Στην έννοια των υποδομών περιλαμβάνονται όχι μόνον τα υλικά

στοιχεία (οδοί, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα κλπ.) αλλά και το σχετικά με την ανάπτυξή
τους νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, ότι δηλ. θεωρείται ως «κοινοτικό κεκτημένο»
(the acquis communautaire).

Γράφημα 2.1: Επενδύσεις σε υποδομές στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη τη δεκαετία
1991-2001, Πηγή: [13]

Μελέτες που έχουν εκπονηθεί για λογαριασμό της ΕΕ, υπολογίζουν σε € 500 δις
τις αναγκαίες πιστώσεις για να φθάσουν οι υποδομές σε μεταφορές, ενέργεια,
τηλεπικοινωνίες και περιβάλλον στις παραπάνω χώρες το μέσο κοινοτικό επίπεδο. Το
ποσό αυτό είναι εξαιρετικά μεγάλο, αν σκεφθεί κανείς ότι στη διάρκεια της δεκαετίας
του 1990 για την εναρμόνιση των υποδομών, επενδύθηκαν περίπου € 100 δις. (13)
Η κατανομή των απαιτουμένων επενδύσεων, προκειμένου οι χώρες της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης, να φθάσουν το μέσο κοινοτικό επίπεδο, κατά τομέα,
παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.2. Το συνολικό ποσό των € 500 δις αντιπροσωπεύει το
5% του τρέχοντος ΑΕΠ των παραπάνω χωρών, για περίοδο 15 ετών.
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Τομέας

Στόχος

Απαιτούμενη επένδυση
(σε δις €)

Οδοί

Βελτίωση-κατασκευή (Μέσο

44

κοινοτικό επίπεδο)
Σιδηρόδρομος

Βελτίωση-κατασκευή (Μέσο

37

κοινοτικό επίπεδο)
Υπόλοιπες μεταφορές
Τηλεπικοινωνίες

10
Πυκνότητα

35

σταθερών

63

τηλεφώνων/100 κατοίκους
Ύδρευση/αποχέτευση

Ελάχιστες προδιαγραφές ΕΕ

180

Ενέργεια

Ανάπτυξη δικτύων

110

Περιβάλλον

Ελάχιστες προδιαγραφές ΕΕ

71

Σύνολο

515

Πίνακας 2.2: Απαιτούμενες επενδύσεις στην Κεντρική και Ανατολική Ενρώπΐ], Πηγή: [ 13]

Την τελευταία δεκαετία, οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έχουν
κάνει μεγάλα βήματα για τη βελτίωση των υποδομών τους. Οι ανάγκες, ωστόσο, είναι
πολύ μεγάλες γιατί οι υποδομές, ακόμη και όταν υπάρχουν, είναι ανεπαρκείς και
κακές σε ποιότητα. Άλματα έχουν γίνει στον τομέα των τηλεπικοινωνιών όπου ο
μέσος αριθμός σταθερών τηλεφώνων από 15 ανά 100 κατοίκους έχει φθάσει στο 30
(Πίνακας 2.3).
Στην κατασκευή νέων οδών τα πράγματα δεν ήταν τόσο ευοίωνα, παρ’ όλες τις
προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Μόνο στην
Ουγγαρία και Σλοβενία έχουν υλοποιηθεί σχέδια επέκτασης αυτοκινητοδρόμων. Η
χρήση παραδοσιακών μέσων μεταφοράς, όπως το τραίνο, έχει μειωθεί αισθητά,
περίπου σε ποσοστό 50%.
Η ανάγκη κεφαλαίων για την υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές καλύφθηκε από
δάνεια μεγάλων διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank) και η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and
Development). Από τα τέλη του 1990, η ΕΕ παρείχε χρηματοδότηση μέσω του ISPA
(Instrument for Structural Policies for Pre-Accession). To ISPA είναι ανάλογο με το
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Ταμείο Συνοχής και υποστηρίζει επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών και του
περιβάλλοντος.

Σταθερά

Κινητά

Επιβάτες

Α υτοκινητό-

Τηλέφωνα/100

Τηλέφωνα/100

Σιδηροδρόμων*

Δρομοι**

κατοίκους

κατοίκους

1990

1999

1990

2000

1988

1999

1995

2000

Βουλγαρία

24,2

34,2

0,0

9,1

100

47

2,8

2,9

Εσθονία

20,3

35,3

0,0

40,8

100

16

1,4

2,1

Λετονία

23,2

30,0

0,0

17,0

100

25

-

0,0

Λιθουανία

21,0

31,4

0,0

13,8

100

25

6,1

6,4

Πολωνία

8,6

26,0

0,0

17,5

100

50

0,8

Μ

Ρουμανία

10,5

16,7

0,0

9,0

100

36

-

0,5

Σλοβακία

13,5

30,8

0,0

20,5

100

51

4,0

6,0

Σλοβενία

22,0

42,7

0,0

57,2

100

40

10,9

21,4

Τσεχία

15,8

37,1

0,0

42,3

100

51

5,2

6,3

Ουγγαρία

9,6

40,2

0,0

30,7

100

59

3,2

4,8

Δ. Γερμανία

51,0

52,0

0,9

63,5

100

129

31,6

33,1

EU( 15)

40,0

46,0

2,1

40,0

-

-

-

-

ΗΠΑ

55,0

64,0

0,3

58,7

100

94

69,8

74,8

*

**

σε επιβατοχιλιύμετρα
χιλιόμετρα ανά 1.000 km' έκτασης της χώρας

Πίνακας 2.3: Επιλεγμένοι δείκτες ανάπτυξης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώτα],
Πηγή: [13]

Η συνολική χρηματοδότηση, μεταξύ 1991-2001, των τριών παραπάνω Τραπεζών
ήταν € 21

δις (Πίνακας 2.4). Ποσοστό 67% περίπου καταβλήθηκε από την

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησης
αναλώθηκε στον τομέα των μεταφορών (περίπου 48%).
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ΕΙΒ

EBRD

Παγκόσμια

Σύνολο

Τ ράπεζα
Κατά χώρα
Βουλγαρία

904

185,4

378,4

1.467,8

Εσθονία

186

110,4

77,4

373,8

Λετονία

218

134,5

115,4

467,7

Λιθουανία

321

140,9

118

579,9

Πολωνία

4.242

578,9

1.867,7

6.688,6

Ρουμανία

2.144,5

883,5

817,7

3.845,7

Σλοβακία

1.059

119,8

95

1273,8

Σλοβενία

988

165,9

38,9

1.192,8

Τσεχία

2.495

142,7

326

2.963,7

Ουγγαρία

1714

545,2

354,6

2.613,8

14.271,5

3007,2

4.188,9

21.467,6

Μεταφορές

7.784

1.120,6

1.406,4

10.311

Τ ηλεπικοινωνίες

1.825

871,5

315

3.011,5

Ενέργεια

1251,5

622

2.028,1

3.901,6

Ύδρευση-

432

393,1

255,1

1.080,2

2.979

0,0

184,3

3.163,3

14.271,5

3.007,2

4.188,9

21.467,6

Σύνολο
Κατά τομέα

αποχέτευση
Περιβάλλον
Σύνολο

Πίνακας 2.4: Χρηματοδοτήσεις των χωρών της Κεντρικής

και Ανατολικής Ευρώπης τη

δεκαετία 1991- 2000, σεεκατομ. €, Πηγή: [13]

Η ΕΕ εκτιμά ότι για κάθε 1 € των δανείων αντιστοιχούν 6 € εθνικής συμμετοχής ή
ιδιωτικών πόρων. Έτσι η συνολική επένδυση υπολογίζεται σε € 100 δις.
Ανεξαρτήτως της ανάγκης επενδύσεων, δεν πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός ότι οι
διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία είναι εξ ίσου αναγκαίες για να αξιοποιηθούν
κατά τον καλύτερο τρόπο οι διατιθέμενες πιστώσεις και να δημιουργηθεί ελκυστικό
περιβάλλον για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων (πχ. αποδοχή των κοινοτικών
οδηγιών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών κλπ.).

Οι προσπάθειες που καταβάλλονται και σ’ αυτόν τον τομέα καταγράφονται από
την EBRD από το 1998. Η Τράπεζα χρησιμοποιεί ένα λεπτομερές σύστημα δεικτών
που αποτυπώνουν τα βήματα εκσυγχρονισμού της διοίκησης σε σχέση με δασμούς,
φιλελευθεροποίηση της αγοράς κλπ. Σύμφωνα με την EBRD, μέχρι σήμερα μόνον
τρεις χώρες είναι κοντά στο μέσο κοινοτικό δείκτη του 4,3: η Εσθονία (4,0), η
Ουγγαρία και η Πολωνία με μέσο όρο 3,7. Άλλες χώρες είναι ακόμη πολύ μακριά
από το στόχο, ειδικά η Σλοβακία που είναι ουραγός (2,4), η Λιθουανία (2,8) και η
Βουλγαρία (2,9). Η τελευταία, όπως και η Ρουμανία πρόκειται να ενταχθούν στην ΕΕ
το 2007.

2.8 Οι υποδομές μεταφορών στην Ελλάδα
Η ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών στην Ελλάδα συνδέεται στενά με την
αξιοποίηση των πόρων που προήλθαν από την ΕΕ μέσω των κοινοτικών πλαισίων
στήριξης. Πριν από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ είχαν γίνει διάφορες
προσπάθειες προγραμματισμού της ανάπτυξης μεμονωμένων περιοχών ή ανάπτυξης
ορισμένων τομέων (πχ. γεωργίας), που όμως δεν προχώρησαν πέρα από τη μελέτη
τοπικών προβλημάτων (14). Τα πρώτα πολυετή αναπτυξιακά προγράμματα με
ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων ως προς τη χρηματοδότηση και την επίτευξη
των στόχων, ήταν τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ) που
κάλυπταν αρχικά την περίοδο 1984-89 και στη συνέχεια επεκτάθηκαν μέχρι το 1993.
Προκειμένου να γίνει μακροχρόνιος σχεδιασμός των υποδομών στις μεταφορές,
είναι αναγκαίο να υπάρξει ένας ολοκληρωμένος χωροταξικός σχεδιασμός. Μια
προσπάθεια έγινε το

1980 με τη

μελέτη Δοξιάδη «Χωροταξικό Σχέδιο

και

Πρόγραμμα της Ελλάδος», που όμως δεν ευδοκίμησε καθώς η μελέτη αυτή δεν
υιοθετήθηκε επίσημα από την Πολιτεία.
Η

έλλειψη

κεντρικού

σχεδιασμού

και

μακροχρόνιου

αναπτυξιακού

προγραμματισμού είχε ως αποτέλεσμα η επιλογή των έργων προτεραιότητας να
γίνεται αποσπασματικά και με αυθαίρετα κριτήρια, γεγονός που οδηγεί σε αδυναμία
προσδιορισμού ακόμη και του φυσικού σχεδιασμού των έργων (διαστασιολόγηση,
λειτουργικά χαρακτηριστικά κλπ.).
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2.8.1

Η περίοδος 1989-1993 (1° πακέτο Delors)

Όπως και τα άλλα κράτη, η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή της ΕΕ το 1° Σχέδιο
Περιφερειακής Ανάπτυξης για την περίοδο 1989-1993. Το 1° Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης εγκρίθηκε στις 30-3-1990, με αρκετή καθυστέρηση, λόγω της ταραγμένης
πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο.
Το 1° ΚΠΣ αποτελείται από δύο μέρη : το Εθνικό Σκέλος και το Περιφερειακό. Το
συνολικό ύψος των προβλεπομένων επενδύσεων ανέρχονταν σε 14.342 MECU (τιμές
1989). Από τις επενδύσεις αυτές, ποσοστό 50% καλύφθηκε από τα Διαρθρωτικά
Ταμεία της Κοινότητας (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ,
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ, κλπ.), 40% ήταν η εθνική συμμετοχή και το
υπόλοιπο 10% ήταν η πρόβλεψη για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.
α. Εθνικό σκέλοα

Στη χώρα καθορίζονται πέντε άξονες παρεμβάσεων:
άξονας 1: υποδομές σε μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, έρευνα & τεχνολογία,
περιβάλλον
άξονας 2:

ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και αγροτική ανάπτυξη

άξονας 3:

ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

άξονας 4:

ανάπτυξη τουρισμού

άξονας 5:

αξιοποίηση ανθρωπίνων πόρων

β. Περιφερειακό ma'Aoc

Περιλαμβάνει 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ). Κάθε ένα
από αυτά προβλέπει δράσεις, σε διάφορους τομείς, αλλά στα όρια της συγκεκριμένης
Περιφέρειας. Οι υποδομές μεταφορών που εντάχθηκαν στο 1° ΚΠΣ κατατάχθηκαν
σε πέντε Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ):
1.

Το ΕΠ ‘Μεγάλοι οδικοί άξονες’ που περιλάμβανε την κατασκευή 54 χλμ.
αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα Αθήνα -Υλίκη, 45 χλμ στο τμήμα ΑθήναΚόρινθος και τη χρηματοδότηση των μελετών για την προετοιμασία άλλων
μεγάλων έργων όπως η ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου.

2.

Το ΕΠ ‘Σιδηρόδρομοι’ προέβλεπε την κατασκευή διπλής γραμμής ΑθήναΘεσσαλονίκη (πλην διάβασης Δομοκού και Τεμπών) και τη σηματοδότηση σε
όλο το μήκος.

3.

Το μεγάλο έργο ‘Μετρό της Αθήνας’

4.

Το μεγάλο έργο ‘Αεροδρόμιο των Σπάτων’

5.

Ολοκλήρωση έργων που είχαν εγκριθεί απο το ΕΤΠΑ πριν το 1988.

79

Όσον αφορά στην απορρόφηση των πιστώσεων, τα αποτελέσματα του 1ου ΚΠΣ
ήταν ικανοποιητικά (απορρόφηση του 93% των πόρων στο τέλος του 1993). Το
αποτέλεσμα οφείλονταν στην ικανότητα των Περιφερειών να απορροφήσουν τα
αδιάθετα κονδύλια ορισμένων προγραμμάτων του Εθνικού Σκέλους. Οι τομείς που
παρουσίασαν υστέρηση ήταν τα μεγάλα έργα υποδομής και τα προγράμματα
ανάπτυξης της βιομηχανίας και του τουρισμού. Στον Πίνακα 2.5 φαίνονται τα
ποσοστά επί του συνόλου κάθε επιχειρησιακού άξονα του Εθνικού Σκέλους στην
αρχή (πρόβλεψη) και στο τέλος της περιόδου του 1ου ΚΠΣ.

Συμμετοχή στην

Συμμετοχή στο τέλος

αρχή (%)

(%)

37,4

28,8

2°s άξονας (πρωτογενής τομέας)

5,9

6,1

3°s άξονας (ανταγωνιστικότητα)

7,0

3,8

4°s άξονας (τουρισμός)

1,3

0,8

5°" άξονας (ανθρώπινο δυναμικό)

7,5

10,2

40,9

50,3

l°s άξονας (υποδομές)

Περιφερειακό σκέλος

Πίνακας 2.5: Απολογισμός του

ΚΠΣ, Πηγή: [ 14]

Οι κύριες αδυναμίες που διαπιστώθηκαν στην υλοποίηση των μεγάλων έργων
μεταφορών αποδίδονται σε μια σειρά παράγοντες που αφορούν τόσο στο δημόσιο
όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ο δημόσιος τομέας ευθύνεται για την αδυναμία σωστού
αρχικού σχεδιασμού, την ελλιπή προετοιμασία των έργων και την έλλειψη εμπειρίας
στη διαχείριση σύνθετων έργων.
Παράλληλα ο κατασκευαστικός κλάδος βρέθηκε ανέτοιμος να αναλάβει έργα
μεγάλης κλίμακας ενώ ο σκληρός ανταγωνισμός (υπήρχαν προσφορές με εκπτώσεις
της τάξεως του 80-90%) οδήγησε σε αφανισμό μια σειρά επιχειρήσεων και στην
κακή ποιότητα κατασκευής που ακόμη και σήμερα διαπιστώνουμε στα πρώτα
τμήματα του ΠΑΘΕ.
Τα παραπάνω συμπεράσματα συμπίπτουν με τα αντίστοιχα που προέκυψαν για τη
δεκαετία 1991 -2001 στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ότι δηλ. η
απόκτηση σύγχρονων υποδομών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη ενός
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σύγχρονου νομικού και κανονιστικού πλαισίου (κοινοτικό κεκτημένο) και όχι, όσο
νομίζουμε, από την επάρκεια των διαθέσιμων πόρων.

2.8.2

Η περίοδος 1994-1999 (2° πακέτο Delors)

Το 2° ΚΠΣ εξακολουθεί να δίνει έμφαση στις υποδομές, κυρίως τις μεταφορές,
ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται τα κονδύλια για την ενέργεια, την εκπαίδευση και την
κατάρτιση.
Οι άξονες προτεραιότητας ήταν:
άξονας 1: κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής για την προώθηση της εσωτερικής
συνοχής, στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της
ενέργειας
άξονας 2: βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης (αστική ανάπτυξη, υγεία και κοινωνική
πρόνοια, περιβάλλον)
άξονας 3: ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα (βιομηχανία & υπηρεσίες, έρευνα &
τεχνολογία, τουρισμός & πολιτισμός, γεωργία & αγροτική ανάπτυξη,
αλιεία)
άξονας 4: ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και της απασχόλησης (εκπαίδευση
&

αρχική

κατάρτιση,

συνεχιζόμενη

κατάρτιση

&

προώθηση

της

απασχόλησης, καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας,
στήριξη & εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης) και
άξονας 5: μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και άρση της απομόνωσης
νησιωτικών περιοχών (περιλαμβάνει τα 13 ΠΕΠ)
Το συνολικό ύψος των προβλεπομένων επενδύσεων ανέρχονταν σε 29.721 MECU
(τιμές

1994).

Από

τις επενδύσεις αυτές, ποσοστό

47%

καλύφθηκε

από

τα

Διαρθρωτικά Ταμεία της Κοινότητας, 24% περίπου ήταν η εθνική συμμετοχή και το
υπόλοιπο 29% ήταν η πρόβλεψη για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.
Οι κύριοι στόχοι του 2υ" ΚΠΣ στον τομέα της υλοποίησης των έργων μεταφορών
ήταν η άρση της απομόνωσης της Δυτικής με την Ανατολική, Κεντρική και Βόρεια
Ελλάδα (κατασκευή

Εγνατίας οδού, ζεύξη

Ρίου-Αντιρρίου), η βελτίωση των

κυκλοφοριακών συνθηκών σε μεγάλεις πόλεις (περιφερειακές οδοί Αθήνας, Πάτρας,
Αγρίνιου κλπ., Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης), η ολοκλήρωση του ΠΑΘΕ (πλην
των τμημάτων Αγ. Κων/νος-Καμμένα Βούρλα και Τεμπών).
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Η κατασκευή αυτοκινητοδρόμων ποσοτικοποιείται και ως στόχος του 2ου ΚΠΣ
αναφέρεται η κατασκευή αυτοκινητοδρόμων μήκους 1.000 χλμ. δηλ. 5,1 χλμ/100 km2
(Χάρτης 2.4).

Χάρτης 2.4:

Ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι του διευρωπαϊκού δικτύου

Για να ξεπερασθούν οι αδυναμίες που είχαν παρουσιασθεί κατά την εκτέλεση των
έργων του 1ου ΚΠΣ, δεδομένου μάλιστα ότι οι πόροι ήταν υπερδιπλάσιοι, η Πολιτεία
προχώρησε

σε

μια

σειρά

οργανωτικών

μέτρων

προς

την

κατεύθυνση

του

εκσυγχρονισμού του τομέα παραγωγής δημοσίων έργων.
Έτσι δημιουργήθηκαν νέοι φορείς υπό τη μορφή Ανωνύμων εταιριών στους
οποίους το Δημόσιο μεταβίβασε την αρμοδιότητα διαχείρισης ορισμένων μεγάλων
έργων (Αττικό Μετρό ΑΕ, Εγνατία Οδός ΑΕ, ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ κλπ.), δημιουργήθηκαν
ειδικές υπηρεσίες (ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ για την ολοκλήρωση του ΠΑΘΕ, ΕΥΔΕ ΜΕΔΕ για
την κατασκευή του Δυτικού άξονα κλπ) και δημιουργήθηκε η Μικτή Επιτροπή
Καθοδήγησης για τα Δημόσια έργα (ΜΕΚ) με τη συμμετοχή Ελλήνων και
Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων για την προώθηση ρυθμίσεων και αλλαγών του
θεσμικού πλαισίου για την εκτέλεση των έργων.
Παράλληλα, με το 2° ΚΠΣ ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος άρχισε να
γιγαντώνεται, να αναλαμβάνει μεγάλα έργα και να συμμετέχει σε έργα με τη μέθοδο
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των παραχωρήσεων (Αττική οδός). Τα άλλα δύο μεγάλα έργα (αεροδρόμιο των
Σπάτων, γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου) έχουν αναληφθεί από ξένες εταιρίες (Hochtief και
όμιλος Vinci αντίστοιχα).
Ο ανταγωνισμός των εταιριών μπαίνει σε λογικά πλαίσια με τη χρήση του
«μαθηματικού τύπου» στη διαδικασία ανάδειξης του μειδότη των διαγωνισμών
ανάθεσης των έργων. Ο «μαθηματικός τύπος» θεωρείται ότι συνετέλεσε στη
συγκέντρωση των περισσοτέρων έργων σε μικρό αριθμό μεγάλων εταιριών που
επεκτάθηκαν

σε

ποικίλες

δραστηριότητες

(καζίνο,

ΜΜΕ,

ποδόσφαιρο

κλπ.)

επηρεάζοντας έτσι σημαντικούς τομείς του δημοσίου βίου.
Εν πάση περιπτώσει, οι ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν
να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις και κοινοπρακτικά σχήματα και με τη βοήθεια
ευνοϊκών

εξωτερικών

χρηματιστήριο

και

συγκυριών

πληθώρα

κομμουνιστικές χώρες)

(άντληση

φθηνού

σημαντικών

εργατικού

κεφαλαίων

δυναμικού

απο

από

τις

το

πρώην

μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα τεχνικά και

οικονομικά προβλήματα των μεγάλων έργων και έτσι, η πλειοψηφία των έργων του
2ου ΚΠΣ και όσων συνεχίζονται σήμερα με το 3° ΚΠΣ, υλοποιούνται από ελληνικές
επιχειρήσεις.

«Άκτωρ» : Χτυπάει έργα στον Περσικό
Την επέκτασή της στις αγορές της Μέσης Ανατολής επιδιώκει η εταιρία
‘ΑΚΤΩΡ’,

μέλος

του

ομίλου

της

Ελληνικής

Τεχνοδομικής.

Η

ελληνική

κατασκευαστική εταιρία προχώρησε στη σύσταση δύο θυγατρικών, των Aktor
Constructions International Ltd και Aktor Operations Ltd, με έδρα την Κύπρο, οι
οποίες θα στοχεύσουν στην ανάληψη έργων στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού
Κόλπου. Ήδη, ο όμιλος ΆΚΤΩΡ’ έχει υποβάλει προτάσεις για μια σειρά έργων
στο Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, αναμένοντας τα πρώτα
αποτελέσματα. Θυμίζουμε ότι, σε συνεργασία με τον όμιλο J&P Άβαξ, ο όμιλος
της Ελληνικής Τεχνοδομικής-Άκτωρ διεκδικεί έργα και στην Κύπρο.
Παράλληλα, επιδιώκει την ανάληψη των πρώτων έργων και στην περιοχή των
Βαλκανίων, έχοντας επικεντρώσει το ενδιαφέρον του, σε πρώτη φάση, στην αγορά
της Ρουμανίας, όπου δραστηριοποιείται μέσω τοπικής θυγατρικής.
Παρά την κυριαρχία του στην ελληνική κατασκευαστική αγορά, ο όμιλος της
Ελληνικής Τεχνοδομικής δεν έχει ακόμη επιδείξει δραστηριότητα εκτός συνόρων.
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Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, εντείνει τις προσπάθειες του για την ανάληψη των
προκών έργων στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της ευρύτερης διαφοροποίησης
δραστηριοτήτων (αυτοχρηματοδοτούμενα, ενέργεια, ακίνητα, καζίνο κά. ) που
προωθεί. (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 12/11/2003)

2.8.3 Η τρέχουσα περίοδος 2000-2006
Ο σχεδιασμός του Αναπτυξιακού Προγράμματος για την περίοδο 2000-2006,
πραγματοποιήθηκε σε οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον πολύ διαφορετικό από
εκείνο του 2°11 ΚΠΣ, λόγω της βελτίωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος
(συμμετοχή της Ελλάδας στην ΟΝΕ την 1-1-2001, μείωση του πληθωρισμού και των
ελλειμμάτων, υιοθέτηση του ευρώ). Το 3° ΚΠΣ εγκρίθηκε τον Νοέμβριο 2000. (15)
Το 3° ΚΠΣ περιλαμβάνει 24 Επιχειρησιακά Προγράμματα απο τα οποία 13 είναι
Περιφερειακά και 11 Τομεακά (εθνικού επιπέδου). Τα Τομεακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα
Πρόνοια,

είναι:

Κοινωνία της

Πληροφορίας,

Οδικοί Άξονες-Λιμένες-Αστική

Αερολιμένες-Αστικές

Συγκοινωνίες,

Ανάπτυξη

Περιβάλλον,

Ανταγωνιστικότητα,
(ΟΑΛΑΑ),

Πολιτισμός,

Υγεία-

Σιδηρόδρομοι-

Εκπαίδευση

και

Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση, Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση,
Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου, Αλιεία.
Οι συνολικοί πόροι του 3ου ΚΠΣ, σε τιμές '99, ανέρχονται σε € 47,54 δις (16,2
τρις δρχ.). Η εκτιμώμενη ιδιωτική συμμετοχή είναι € 10,86 δις (ποσοστό 22%). Το
3° ΚΠΣ δίνει επίσης έμφαση στις μεταφορές. Οι υποδομές μεταφορών εντάσσονται
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΟΑΛΑΑ και περιλαμβάνει 9 άξονες προτεραιότητας
οι οποίοι αποτελούνται από 21 μέτρα.
άξονας 1: Οδικός άξονας ΠΑΘΕ (συνολικός προϋπολογισμός 4.193,533 MEURO)
Ολοκλήρωση τμημάτων ΠΑΘΕ 2ου ΚΠΣ , τμήματα ΠΑΘΕ με παραχώρηση
υπόλοιπα τμήματα ΠΑΘΕ, συνδέσεις ΠΑΘΕ, Περιφερειακός Δακτύλιος
Αττικής, ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου, Συμπληρωματικές υποστηρικτικές δράσεις
άξονας 2: Εγνατία οδός (συνολικός προϋπολογισμός 1.452,102 MEURO)
άξονας 3: Λοιποί οδικοί άξονες (συνολικός προϋπολογισμός 517,014 MEURO)
Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης,
ολοκλήρωση τμημάτων Ιόνιας οδού 2ου ΚΠΣ, κύριοι άξονες νησιωτικής
Ελλάδας
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άξονας 4: Κύριοι αστικοί οδικοί άξονες (προϋπολογισμός 727,656 MEURO)
άξονας 5 : Μετρό Αθηνών (προϋπολογισμός 1.307,925 MEURO)
άξονας 6 : Μετρό Θεσσαλονίκης (προϋπολογισμός 657,790 MEURO)
άξονας 7: Λιμάνια (προϋπολογισμός 211,346 MEURO)
άξονας

8

:

Ασφάλεια

ναυσιπλοΐας-

Έρευνα

και

διάσωση

στη

θάλασσα

(προϋπολογισμός 120,495 MEURO)
άξονας

9:

Οδική

ασφάλεια-

Ηλεκτρονική

διαχείριση

της

κυκλοφορίας

(προϋπολογισμός 129,498 MEURO)
Ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρησιακού προγράμματος Ο ΑΛΑ Α είναι €
9.3 δις που αποτελεί ποσοστό 19,5% των συνολικών πόρων του 3°" ΚΠΣ.

2.9 Η Εγνατία οδός
Δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε το κεφάλαιο των αυτοκινητοδρόμων, χωρίς
ιδιαίτερη αναφορά στην Εγνατία οδό.

2.9.1 Η ιστορία της Εγνατίας οδού
Η διαδρομή από την Ιταλική χερσόνησο με πλοίο ως τις ακτές της Ηπείρου και
από κεί δια ξηράς προς ολόκληρη τη Βαλκανική Χερσόνησο, ως τις ακτές της
Μαύρης

Θάλασσας,

συμπίπτει

με

μια

από

τις πιο

αρχαίες

αλλά

και

πιο

πολυσύχναστες οδούς στην ιστορία της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κι όχι μόνο στην
αρχαία ιστορία. Ακόμα και στις αρχές του 20ου αιώνα, άνθρωποι και εμπορεύματα
ακολουθούσαν πολύ συχνά την Εγνατία οδό, που το μεγαλύτερο της μέρος βρισκόταν
τότε στην Οθωμανική αυτοκρατορία. (16)
Σήμερα, οι νέες γεωπολιτικές συνθήκες φέρνουν άλλη μια φορά ξανά στο
προσκήνιο την αρχαία διαδρομή. Οι πολιτικές αντιθέσεις ανάμεσα στις δυτικές και τις
ανατολικές χώρες έχουν παραχωρήσει τη θέση τους σε ένα πνεύμα οικονομικής
συνεργασίας. Η Ελλάδα είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ συγχρόνως οι
γειτονικές χώρες, Βουλγαρία, Τουρκία επιδιώκουν με κάθε μέσο να ενώσουν κι αυτές
την τύχη τους με την Ευρώπη. Ως συνέπεια αυτής της νέας, αλλά συγχρόνως τόσο
παλιάς κατάστασης, η Εγνατία οδός γίνεται ξανά πραγματικότητα.
Η Εγνατία οδός ήταν ένας από τους μεγαλύτερους στρατιωτικούς και εμπορικούς
δρόμους της αρχαιότητας, ο άξονας που συνέδεε τη Ρώμη με τις κτήσεις της στην
Ανατολή. Ξεκινούσε από το Δυρράχιο και την Απολλωνία στη σημερινή Αλβανία,
διέσχιζε τη Μακεδονία και κατέληγε στα Κύψαλα, πόλη της Θράκης που σήμερα
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βρίσκεται στην ευρωπαϊκή Τουρκία. Αργότερα, όταν ο Μ. Κωνσταντίνος μετέφερε
την πρωτεύουσα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη, η Εγνατία
επεκτάθηκε μέχρι τη νέα πρωτεύουσα.
Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς κατασκευάσθηκε η αρχαία Εγνατία. Ο δρόμος
πρέπει να έγινε τμηματικά και να ολοκληρώθηκε μεταξύ του 146 πΧ., όταν η
Μακεδονία προσαρτήθηκε στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και του 118 πΧ. όταν πέθανε
ο ιστορικός Πολύβιος που άφησε τις πρώτες πληροφορίες για την Εγνατία.
Η αρχαία Εγνατία αναφέρεται στις αρχαίες πηγές ως Via Militaris, δηλ.
στρατιωτικός δρόμος, γιατί εξυπηρετούσε πρώτιστα τις ανάγκες του στρατού, το
κρατικό ταχυδρομείο, τους αξιωματούχους του κράτους και μόνον περιστασιακά τους
απλούς πολίτες. Για να ταξιδέψει ένας πολίτης στην Εγνατία έπρεπε να έχει
προηγουμένως εξασφαλίσει άδεια μετακίνησης- Diploma- από την κρατική διοίκηση
δημοσίων δρόμων- Cursus Publicus- που ήταν υπεύθυνη για την επιτήρηση των
δημόσιων δρόμων.
Οι μετακινήσεις στο ρωμαϊκό δίκτυο γίνονταν με άλογα ή μουλάρια. Η απόσταση
Δυρράχιο-Θεσσαλονίκη καλύπτονταν σε 50 περίπου μέρες και από κει στην
Κωνσταντινούπολη σε 25 μέρες. Η διαδρομή με πλοίο από την Ιταλική χερσόνησο
ως τη Βασιλεύουσα απαιτούσε 2 έως 3 μήνες.
Στη Βυζαντινή εποχή, η Εγνατία εξυπηρετούσε την επικοινωνία των άλλων
πόλεων της Βαλκανικής με τη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη. Τη σημασία
της Εγνατίας στη βυζαντινή εποχή,

μαρτυρούν οι τελωνειακοί σταθμοί που

λειτουργούσαν κατά μήκος της. Στη Θεσσαλονίκη, την Οχρίδα, την Έδεσσα, την
Αμφίπολη, τους Φιλίππους και τη Χρυσούπολη, οι φοροεισπράκτορες επέβαλλαν στα
καραβάνια έναν ειδικό εμπορικό φόρο το λεγόμενο «κομέρκιον».
Τον 8° αιώνα, με τις εισβολές των σλαβικών φύλων ο δρόμος παύει να είναι
ασφαλής μέσω Ηπείρου. Μερικούς αιώνες αργότερα, με την επικράτηση της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο δρόμος αρχίζει να χρησιμοποιείται σε όλο του το
μήκος. Οι Τούρκοι φρόντισαν για τη συντήρηση και φύλαξη του δρόμου και έκτισαν
κατά μήκος του χάνια, καραβάν σεράια και μπεζεστένια (σκεπαστές αγορές για τη
φύλαξη προϊόντων). Όπως στο Μέτσοβο, έτσι και σε άλλα σημαντικά περάσματα
έδωσαν προνόμια στους κατοίκους των γύρω χωριών, για να συντηρούν και να
φρουρούν το δρόμο.
Ακόμη μέχρι τις αρχές του 20°” αιώνα, η Εγνατία ήταν η μόνη αμαξιτή οδός που
συνέδεε την Κωνσταντινούπολη με τη Βοσνία. Στη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου

86

πολέμου το δρόμο εποφθαλμιούσαν και οι δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις (βασικά η
Αγγλία, η Γαλλία, η Ρωσία και η Ιταλία εναντίον της Αυστροουγγαρίας, της
Βουλγαρίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας) γιατί τους εξασφάλιζε διέξοδο προς
τα λιμάνια της Μεσογείου.
Με την κατάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δημιουργήθηκαν νέα σύνορα
που διέκοπταν τη ροή των ταξιδιωτών και του εμπορίου. Ο δεύτερος παγκόσμιος
πόλεμος και η διεθνής πολιτική διαίρεση που ακολούθησε, επιδείνωσε ακόμη
περισσότερο τις σχέσεις ανάμεσα στα κράτη της Βαλκανικής και η Εγνατία οδός
ξεχάστηκε τελείως.
Οι πρώτες εξαγγελίες για τη σύγχρονη Εγνατία οδό ακούστηκαν κατά τη διάρκεια
της χούντας (1968). Η τότε κυβέρνηση υπέγραψε σύμβαση

με την εταιρία

Μακντόναλντ για την κατασκευή οδού μήκους 740 χλμ. και προϋπολογισμού 150
εκατομμυρίων δολλαρίων. Ομως, μετά την πτώση της χούντας, λόγω της ενεργειακής
κρίσης του ’73 που ανέτρεψε τα οικονομικά δεδομένα της σύμβασης, η Μακντόναλντ
εγκατέλειψε το έργο.
Η γιουγκοσλαβική κρίση της δεκαετίας του ’90, έπληξε τις κοινοτικές μεταφορές
από και προς τις αγορές της ανατολικής Ευρώπης αλλά είχε επιπλέον το αποτέλεσμα
ότι απομόνωσε ακόμη περισσότερο την Ελλάδα από τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Ο
παραδοσιακός άξονας Βορρά-Νότου για τις

μεταφορές των ελληνικών προϊόντων

προς τις αγορές της Ευρώπης, μέσω της πρώην Γιουγκοσλαβίας (γνωστός και σαν
άξονας X) αποκόπτεται λόγω των πολεμικών συγκρούσεων.
Στη συνάντηση του Έσσεν το 1994, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έδωσαν προτεραιότητα
σε 14 συγκοινωνιακά έργα μείζονος σημασίας που αναμένονταν να καλύψουν κενά
στη διασύνδεση των δικτύων μεταφορών. Ένα από αυτά ήταν και η Εγνατία οδός.
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Οι δρόμοι των Βαλκανίων
Οι ποταμοί έχουν συνήθως ζωτική σημασία για την οικονομική ευμάρεια, γιατί έως
τους νέους χρόνους οι ποτάμιες μεταφορές ήταν ευκολότερες και φτηνότερες από τις
χερσαίες. Ορισμένοι ιστορικοί αποδίδουν το «ευρωπαϊκό θαύμα» στην αφθονία
πλωτών υδάτινων δρόμων που συνδέουν τις ακτές με την ενδοχώρα. Όμως στα
νοτιοανατολικά της ηπείρου δεν υπάρχουν ποτάμια συστήματα που να συγκρίνονται
με το Ρήνο ή το Ροδανό της δυτικής Ευρώπης ή με τον εμπορικό δρόμο ΒιστούλαΔνείπερου της ανατολικής. Οι ποταμοί των Βαλκανίων, όταν δεν είναι εποχιακοί
χείμαρροι, κυλάνε με τέτοια ταχύτητα, που δεν τους αφήνει να γίνουν πλωτοί, ή
κατατρίβονται σε στροφές και μαιάνδρους, που τους απομακρύνουν απο την
πλησιέστερη ακτή. Κατά συνέπεια, σημαντικοί ποταμοί, όπως ο Σάβος, ο Αξιός και ο
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Αλιάκμονας, εξυπηρετούν ελάχιστα το εμπόριο και τις επικοινωνίες.
Τα ίδια βουνά που εμποδίζουν την πορεία των ποταμών προς τη θάλασσα
καθιστούσαν αδύνατη την κατασκευή καναλιών σαν κι εκείνα που βοήθησαν να
ανθήσει το εμπόριο στην Αγγλία και στη Γαλλία το 18° αιώνα. Έκαναν επίσης
δύσκολη την κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών.
Έχοντας κληρονομήσει από τους Ρωμαίους ένα πλούσιο δίκτυο λιθόστρωτων δρόμων
που ένωναν τις περιοχές μεταξύ τους, οι οθωμανικές αρχές ανάπτυξαν μια
λειτουργική ταχυδρομική υπηρεσία χάρη σ’ ένα δίκτυο από χάνια, καραβάν-σεράγια
και

ταχυδρομικούς

σταθμούς,

που

επέτρεπαν

στους

Τατάρους

κρατικούς

ταχυδρόμους να βρίσκουν ξεκούραστα άλογα ανά λίγες ώρες και αν χρειαζόταν, ένα
κατάλυμα για τη νύχτα. Στα μέσα του 19ου αιώνα οι δρόμοι είναι τόσο κακοί, ώστε
ορισμένοι υποπτεύονταν πως ήταν συνειδητή πολιτική των τουρκικών αρχών να τους
αφήνουν χαλασμένους. Αποτελεί προσφιλή αντίληψη όλων των βαρβάρων ηγεμόνων
ότι η κακή κατάσταση των δρόμων ενισχύει τη φυσική ισχύ των κτήσεών τους. Αλλά
και οι ορεσίβιοι χωρικοί είχαν συμφέρον να είναι κακοί οι δρόμοι -δυσχέραιναν την
είσπραξη φόρων από τις αρχές. Έκαναν επίσης ακριβότερο το εμπόριο. Η έλλειψη
δρόμων κάνει την εξαγωγή προϊόντων σχεδόν αδύνατη πέρα από τα όρια της
επαρχίας- αυτή ήταν μία ερμηνεία της πολύ περιορισμένης εξαγωγής αγαθών από την
εύφορη πεδιάδα του Μοναστηριού στα μέσα του 19ου αιώνα.
Mark Mazower: Τα Βαλκάνια, Εκδόσεις Πατάκη, 2001

2.9.2

Η σύγχρονη Εγνατία οδός

Η σύγχρονη Εγνατία οδός είναι ένας αυτοκινητόδρομος μήκους 680 χιλιομέτρων
που διασχίζει τις τέσσερις Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας (Ηπειρος, Δυτική
Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη). Συμπληρώνεται
με 9 κάθετους οδικούς άξονες που συνδέουν την Ελλάδα με την ΠΓΔΜ (FYROM),
τη Βουλγαρία και την Τουρκία (Χάρτης 2.5).
Η Εγνατία οδός σχεδιάσθηκε με τις προδιαγραφές των Διευρωπαϊκών δικτύων, με
δύο

ανεξάρτητους

κλάδους

κυκλοφορίας

αποτελούμενους

από

δύο

λωρίδες

κυκλοφορίας και μια λωρίδα έκτακτης ανάγκης ο καθένας. Το έντονο ορεινό
ανάγλυφο του εδάφους, στη διάβαση της Πίνδου και του Βερμίου, υποχρέωσε τους
μελετητές του έργου να προτείνουν πρωτοποριακές τεχνικές λύσεις που καθιστούν
το έργο μοναδικό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ειδικότερα κατασκευάζονται 1.650

89

γέφυρες συνολικού μήκους 40 χιλιομέτρων, 74 διπλές σήραγγες συνολικού μήκους
50 χιλιομέτρων και 53 ανισόπεδοι κόμβοι. (17)
Στις αρχές του 2004, 350 χιλιόμετρα της οδού είναι υπό κυκλοφορία.

Η σύγχρονη Εγνατία οδός
Το πλαίσιο αναφοράς της Εγνατίας οδού είναι η παγκοσμιοποίηση των αγορών
και οι συναφείς πολιτικές και οικονομικές ομαδοποιήσεις. Η Εγνατία οδός δεν είναι
ένα αναπτυξιακό έργο που αφορά κυρίως την Ελλάδα. Για την Ελλάδα, ως αγορά, η
Εγνατία είναι ένας πολύ χρήσιμος δρόμος, όχι όμως αναγκαίος. Δεν υπάρχει κανείς
οικονομικός λόγος, με επίκεντρο την Ελληνική οικονομία, να διατρέχεται η Πίνδος
με 100 χλμ. την ώρα. Το ζήτημα διαφοροποιείται με επίκεντρο τις ανάγκες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού ένας όρος της είναι η ελευθέρα διακίνηση των αγαθών
και οι διεθνείς όροι μεταφοράς που αυτό συνεπάγεται. Δηλ. είναι οι διεθνείς εταιρίες
με τα μεταφορικά μέσα που διαθέτουν και τα κοστολογικά δεδομένα εσόδων τους
που υπαγορεύουν, μέσω των δυνάμεων της αντίστοιχης αγοράς, τους όρους της
προαναφερθείσας διακίνησης. Έτσι λοιπόν, οι αναπτυξιακές συντεταγμένες, το
πλαίσιο αναφοράς του δρόμου, είναι η παγκοσμιοποίηση των αγορών και κυρίως οι
πολιτικές και οικονομικές ομαδοποιήσεις που την υποστηρίζουν. Ο δρόμος αφορά
πρωτίστως τη νέα πολιτικο-οικονομική ομαδοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
μάλιστα στην πιο διευρυμένη της μορφή.
Καθοριστικός παράγων που ενδιαφέρει διεθνώς είναι ότι, το νέο δόγμα που
φαίνεται να κυριαρχεί είναι το δόγμα των αγορών στις διεθνείς σχέσεις. Αρα κάθε
θυσία προς αυτή την κατεύθυνση και κάθε δαπάνη είναι δικαιολογημένη διότι οι
αγορές θεωρούνται ότι είναι αγωγοί ειρήνης. Εδώ κυρίαρχο ζήτημα, ως γνωστόν,
είναι η ταχεία αποκανονικοποίηση των αγορών που συνίσταται στην ελεύθερη
διακίνηση, θεσμικά, ανθρώπων, εμπορευμάτων και κεφαλαίων και η υποστήριξη με
υποδομές της διακίνησης αυτής. Η μεν υποδομή που χρειάζεται για τη διακίνηση
κεφαλαίων είναι κυρίως η ηλεκτρονική υποδομή, για τη διακίνηση δε εμπορευμάτων
και ανθρώπων η υποδομή που χρειάζεται είναι μια ισχυρότατη υποδομή μεταφορών.
Έτσι προκύπτει το κομμάτι που αφορά τις οδικές μεταφορές και η Εγνατία οδός
ειδικότερα, ως ένα απο τα Διευρωπαϊκά δίκτυα.
Ανδρέας Μπούμης, Αντιπρόεδρος του ΔΣ της «Εγνατία οδός ΑΕ», Νοέμβριος 1999
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Χ ά ρ τη ς 2.5: Η σύγχρονη Εγνατία Οδός

2.10 Συμπεράσματα
Η

δημιουργία υποδομών ευρωπαϊκού χαρακτήρα,

ως βασική

προϋπόθεση

οικοδόμησης της οικονομικής και κοινωνικής ενοποίησης της Ευρώπης αρχικά των
15 και σήμερα των 25 μελών, είναι το μεγαλεπήβολο σχέδιο που προωθεί η ΕΕ. Ο
ευρωπαϊκός χώρος οικοδομείται σταδιακά καθώς τα διευρωπαϊκά δίκτυα χαράζουν τα
εδάφη των κρατών της Ευρώπης δημιουργώντας τις αρθρώσεις και τη ραχοκοκκαλιά
της. Στις αρθρώσεις αυτές εγκαθίσταται η ροή των προσώπων, των ιδεών, του
εμπορίου, των ελευθεριών και δημιουργείται η γεωχωροταξία (ή γεωστρατηγική)
ενός οικουμενικού χώρου, διαλύοντας προοδευτικά τη διάκριση τοπικού και
ευρωπαϊκού. (1)
Για την Ελλάδα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στις αρχές της δεκαετίας του ’90
σημαίνουν μια ριζική αλλαγή. Ήταν μια χώρα της Ευρωπαϊκής περιφέρειας που
σήμερα βρίσκεται στη διασταύρωση 4 μεγάλων γεωπολιτικών περιοχών:
• της Δυτικής Ευρώπης, της οποίας η Ελλάδα ήταν το ανατολικότερο και πιο
«απομονωμένο» μέλος
• της Ανατολής, με την Τουρκία να προσπαθεί να αναπτύξει οικονομικές και
πολιτικές σχέσεις με τη χώρα μας, αδιανόητες στο πρόσφατο παρελθόν
• του Βορρά, με τις πρώην κομμουνιστικές χώρες

που αρχίζουν να εντάσσονται

στην ενωμένη Ευρώπη
• του Νότου, με τον αραβικό κόσμο, με τον οποίο η Ελλάδα είχε ανέκαθεν καλές
σχέσεις.
Η χώρα μας, τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά μπορεί πλέον να παίξει ρόλο
«εταίρου εμπιστοσύνης» με τις περιοχές αυτές και να μετατραπεί στο μέλλον σε
κέντρο και κόμβο Μεταφορών ανάμεσα στους τέσσερις αυτούς κόσμους (18).
Ειδικά η προοπτική ανασύστασης ενός ενιαίου οικονομικού χώρου στα Βαλκάνια,
της τάξης των 70 εκατομμυρίων πολιτών, υποχρεώνει τη χώρα μας να ανασχηματίσει
τη στρατηγική της ως προς τις μεταφορές. Μια απόπειρα δυναμικής έκφρασης των
ελληνικών

θέσεων

στα

Βαλκάνια

αποτελεί

το

Εθνικό

Σχέδιο

Οικονομικής

Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ), συνολικού ύψους € 550 εκατομμυρίων,
που καλύπτει την περίοδο 2002-2006 και απευθύνεται σε έξι λήπτριες χώρες
(Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία, Σερβία-Μαυροβούνιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και
ΠΓΔΜ). Το κύριο μέρος των χρημάτων (το 80%) δίδεται απευθείας για τη
χρηματοδότηση των δημοσίων επενδύσεων των επωφελούμενων χωρών. Το υπόλοιπο
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20%

θα

προωθηθεί

μέσω

της

συγχρηματοδότησης

ιδιωτικών

παραγωγικών

επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης και στον αγροτικό τομέα. (19)
Η χάραξη μιας εθνικής πολιτικής μεταφορών εναρμονισμένης με τις γραμμές της
Ευρωπαϊκής πολιτικής των Διευρωπαϊκών δικτύων που θα ακολουθείται με συνέπεια
από όλους τους συναρμόδιους φορείς αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα αποτελεί,
όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, το ζητούμενο. Η απουσία αυτής της πολιτικής
έχει κοστίσει στη χώρα μας και στους έλληνες μεταφορείς τόσο οικονομικά όσο και
επιχειρησιακά (18).
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Κεφάλαιο 3°
Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος

3.1 Εισαγωγή
Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφερθήκαμε ειδικά στους αυτοκινητοδρόμους της
Ευρώπης. Είδαμε, σε γενικές γραμμές, την πολιτική μεταφορών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη διευρυμένη Ευρώπη όπως αποτυπώνεται στον κατάλογο των αξόνων
προτεραιότητας μέχρι το 2020, αναφερθήκαμε στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την
ανάπτυξη και παρουσιάσαμε συνοπτικά το περιεχόμενο των τριών κοινοτικών
πλαισίων που είναι η κύρια πηγή χρηματοδότησης για τα μεγάλα οδικά έργα στην
Ελλάδα.
Στο τρίτο κεφάλαιο, θα αναφερθούμε ειδικά στην εταιρία Έγνατία Οδός ΑΕ’
(ΕΟΑΕ) και θα αναλύσουμε το εξωτερικό περιβάλλον της εταιρίας το οποίο αποτελεί
το χώρο όπου θα αναζητήσουμε ευκαιρίες και απειλές. Η ανάλυση του εξωτερικού
περιβάλλοντος διαχωρίζεται σε δύο επιμέρους συνιστώσες: το ευρύτερο μακροπεριβάλλον (το οποίο επηρεάζει την εταιρία αλλά και κάθε άλλη επιχείρηση που
λειτουργεί στην

Ελλάδα)

και το

μικρο-περιβάλλον (δηλ.

το

άμεσο

κλαδικό

περιβάλλον της εταιρίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη).
Για να προσδιορίσουμε ποιό είναι το άμεσο κλαδικό περιβάλλον για την ΕΟΑΕ,
λαμβάνουμε υπόψη τον ορισμό του Porter ότι «κλάδος είναι το σύνολο των
επιχειρήσεων που παράγουν υποκατάστατα προϊόντα». (1) Επομένως, το άμεσο
κλαδικό περιβάλλον της ΕΟΑΕ αποτελούν οι επιχειρήσεις που «παράγουν υπηρεσίες
αυτοκινητοδρόμων», τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Βεβαίως θα πρέπει να
λάβουμε υπόψη το μονοπωλιακό χαρακτήρα της ΕΟΑΕ

σε ότι αφορά στη

συγκεκριμένη υποδομή μεταφορών, την Εγνατία οδό. Ο μονοπωλιακός χαρακτήρας
θέτει την ΕΟΑΕ σε δεσπόζουσα θέση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που
σχετίζονται με την Εγνατία οδό, τόσο ως κύριο άξονα (Ηγουμενίτσα-Κήποι) όσο και
ως δίκτυο, με τις καθέτους οδούς που τη συνδέουν με τις χώρες των Βαλκανίων (2).
Οι υπηρεσίες αυτοκινητοδρόμων, στην περίπτωση της Εγνατίας οδού όπως και άλλων
Ευρωπαϊκών οδών, δεν θα παρέχονται δωρεάν. Στην Ευρώπη υπάρχουν σε
κυκλοφορία 53.500 περίπου χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων και στο 32% αυτών ο
χρήστης της οδού πληρώνει τέλη διοδίων, στο φορέα διαχείρισης (3). Τα τέλη αυτά
δεν είναι σταθερά, μεταβάλλονται ανάλογα με το είδος του οχήματος και τη
διανυόμενη απόσταση. Η δυνατότητα εκμετάλλευσης ενός κοινωφελούς έργου είναι το
κρίσιμο στοιχείο που διαφοροποιεί την ΕΟΑΕ από τους άλλους φορείς του Δημοσίου
που παράγουν τεχνικά έργα, όπως θα δούμε παρακάτω και την κατατάσσει στην
κατηγορία των επιχειρήσεων που ονομάζονται toll road operators.
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Ο όρος «toll road operator» είναι αγγλοσαξονικός και εξ όσων γνωρίζουμε, δεν
υπάρχει αντίστοιχος στις γλώσσες της ηπειρωτικής Ευρώπης. Επειδή δε, στην
ηπειρωτική Ευρώπη, το ρόλο των toll road operators παίζουν οι εταιρίες, κρατικές ή
ιδιωτικές, που αναλαμβάνουν με σύμβαση παραχώρησης την κατασκευή, λειτουργία
και εκμετάλλευση αυτοκινητοδρόμων, είθισται αντ’ αυτού να χρησιμοποιείται ο όρος
«παραχωρησιούχος» (concessionaire).
Ο όρος «παραχωρησιούχος» είναι γενικός δεδομένου ότι δεν προσδιορίζει

το

αντικείμενο της παραχώρησης, ενώ ο όρος «toll road operator» είναι απόλυτα
επιτυχημένος

γιατί

παραπέμπει,

άμεσα,

στη

συγκεκριμένη

«υπηρεσία»

της

λειτουργίας ενός αυτοκινητοδρόμου που παρέχει ο παραχωρησιούχος, με αντάλλαγμα
τα έσοδα κυρίως απο την εκμετάλλευση των διοδίων.
Στο παρόν κεφάλαιο λοιπόν, θα αναφερθούμε, γενικά, στον κλάδο των toll road
operators και ειδικά στις τέσσερις εταιρίες που τον εκπροσωπούν, μέχρι σήμερα, στην
Ελλάδα, δύο κρατικές ανώνυμες εταιρίες την ‘ΤΕΟ ΑΕ’ και την Έγνατία Οδός ΑΕ’
και δύο

ιδιωτικές, την

‘Αττική Οδός ΑΕ’ και τη ‘ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ’. Ακολούθως θα

περιγράφουμε το αντίστοιχο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών εταιριών-toll road operators
εστιάζοντας το ενδιαφέρον μας στους ηγέτες του κλάδου που είναι οι Γαλλικές και οι
Ιταλικές εταιρίες αυτοκινητοδρόμων. Κλείνοντας το τρίτο κεφάλαιο, θα αναφερθούμε
σε ευκαιρίες και απειλές που παρουσιάζονται στις γειτονικές χώρες και ειδικά στη
Βουλγαρία, όπου υπάρχουν οι πρώτες ενδείξεις ζήτησης υπηρεσιών από την ΕΟΑΕ.

3.2 Το ευρύτερο μάκρο περιβάλλον - Η Ελληνική Οικονομία
Σύμφωνα με τον κανονισμό 1466/97 του Συμβουλίου της ΕΕ, οι χώρες που έχουν
κοινό νόμισμα έπρεπε να υποβάλουν Προγράμματα Σταθερότητας στο Συμβούλιο και
την Επιτροπή έως την 1/3/1999.
Το πρώτο Πρόγραμμα Σταθερότητας της Ελλάδας, που κάλυπτε την περίοδο 20002004, υποβλήθηκε το Δεκέμβριο 2000 και αξιολογήθηκε από το Συμβούλιο στις
12/2/2001.

Την

Γ'

Δεκεμβρίου

2003,

η

Ελλάδα

υπέβαλε

αναθεώρηση

του

Προγράμματος Σταθερότητας για την περίοδο 2003-2006. Η αξιολόγηση του
αναθεωρημένου Προγράμματος Σταθερότητας για την Ελληνική οικονομία έγινε στις
28/1/2004.
Στη σύστασή της προς τους 15 (ECOF1N), η οποία συνοδεύεται από ένα μνημόνιο,
η

Επιτροπή γνωμοδοτεί ότι δύσκολα θα επιτευχθούν ορισμένοι στόχοι του

Προγράμματος, ιδίως στα ζητήματα του δημοσιονομικού ελλείμματος και του
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πληθωρισμού, λόγω των κινδύνων που εντοπίζονται στην οικονομία της χώρας.
Επιμένει λοιπόν στην πρόβλεψή της ότι «το έλλειμμα για το 2004 θα είναι σαφώς
υψηλότερο του στόχου που θέτει το Πρόγραμμα». Η πρόβλεψη της Επιτροπής για το
έλλειμμα για το 2004 είναι 2,4% του ΑΕΠ ενώ η Ελληνική Κυβέρνηση εκτιμά ότι δεν
θα υπερβεί το 1,2%. Επίσης εκτιμά ότι οι πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να
αποδειχθούν ισχυρότερες από αυτές που υπολογίζει η Ελλάδα και για το δημόσιο
χρέος προβλέπει «λιγότερο θετικές εξελίξεις». Τα βασικά σημεία του μνημονίου
είναι:
•

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται παρά την επιδεινούμενη διεθνή
συγκυρία. Η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ ανήλθε στο 4% από 3,8%, κυρίως
λόγω

της

αυξημένης

εσωτερικής

ζήτησης,

από

την

προετοιμασία

των

Ολυμπιακών Αγώνων και την ιδιωτική κατανάλωση, λόγω κυρίως του ευνοϊκού
πιστωτικού περιβάλλοντος. Έτσι, εκτιμάται ότι η απασχόληση αυξήθηκε το 2003,
αλλά η ανεργία, αν και μειώνεται, εξακολουθεί να κινείται περί το 10%. Υπάρχει
βραδεία επιβράδυνση των τιμών καταναλωτή κατά 3,5%. Παρά την υψηλή
ανάπτυξη, το έλλειμμα εκτιμάται ότι θα φθάσει το 1,4% του ΑΕΠ το 2003 από
1,2% το 2002, έναντι 0,9% που προέβλεπε το προηγούμενο Πρόγραμμα.
•

Στο Πρόγραμμα προβλέπεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα αυξηθεί το 2004, στο
4,2% και μετά τους Αγώνες προβλέπεται ελαφρά επιβράδυνση (4% το 2005 και
3,8% το 2006). Θα πρέπει να επισημανθεί ότι είναι αισιόδοξη η πρόβλεψη για
διατήρηση τόσο υψηλών ρυθμών ανάπτυξης μετά το 2004.

•

Η επιβράδυνση των επενδύσεων μετά το 2004 θα είναι περιορισμένη λόγω της
συνέχισης των δράσεων του 3ου ΚΠΣ μέχρι το 2006. Οι υποθέσεις και εκτιμήσεις
αυτές είναι μάλλον αισιόδοξες. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, η
επιβράδυνση των επενδύσεων, οι οποίες όμως παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, θα
είναι μεγαλύτερη το 2005.

•

Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται με ταχείς
ρυθμούς. Όμως, το περιθώριο αβεβαιότητας, για μετά το 2004, είναι μεγάλο.

•

Ο πληθωρισμός, λόγω ισχυρής ζήτησης, θα πρέπει να είναι υψηλότερος εκείνου
που προβλέπει το Πρόγραμμα, καθιστώντας πιο επισφαλή τον έλεγχο των
δημοσίων δαπανών, ιδίως για μισθούς, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

99

•

Με βάση τα παραπάνω, οι προσπάθειες δημοσιονομικής αναπροσαρμογής που
προβλέπει το Πρόγραμμα είναι περιορισμένες και έχουν μεταφερθεί για το 2005
και 2006. Προβλέπεται μηδενισμός του ελλείμματος το 2006. Ωστόσο η Επιτροπή
προβλέπει ότι η βελτίωση θα είναι περιορισμένη και ότι η δημοσιονομική
πολιτική που περιγράφει το Πρόγραμμα είναι ακατάλληλη και εμπεριέχει
σοβαρούς κινδύνους ανατροπής. Το έλλειμμα γενικής κυβέρνησης πιθανότατα θα
είναι σαφώς υψηλότερο του 1,4% του ΑΕΠ το 2003, κάτι που αναμένεται να
επηρεάσει και το αντίστοιχο του 2004.

•

Η υπέρβαση των δαπανών δεν οφείλεται μόνον στους Ολυμπιακούς Αγώνες και
στις αποζημιώσεις αγροτών λόγω θεομηνιών, όπως αναφέρεται στο Πρόγραμμα,
αλλά σε μικρότερα του προβλεφθέντος φορολογικά έσοδα και σε μεγαλύτερες
του αναμενομένου κοινωνικές δαπάνες και αμοιβές δημοσίων υπαλλήλων.

•

Η στρατηγική του προϋπολογισμού για το 2004 βασίζεται στη διατήρηση υψηλού
πρωτογενούς πλεονάσματος, κάτι που συμβαδίζει με μείωση των δαπανών, ως
ποσοστού του ΑΕΠ και επιταχυνόμενη μείωση του δημοσίου χρέους με τους
ρυθμούς να εντείνονται το 2005-2006, όταν το πρωτογενές πλεόνασμα θα φθάσει
το 5,3%. Αυτό προβλέπεται να προέλθει από μείωση των τρεχουσών δαπανών,
ιδίως της δημόσιας κατανάλωσης. Ωστόσο δεν περιγράφονται σαφή μέτρα προς
το στόχο αυτό.

•

Η μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική προσαρμογή που προβλέπει το Πρόγραμμα θα
πρέπει να θεωρηθεί επιρρεπής σε ανατροπή και ούτως ή άλλως περιορισμένη.
Προβλέπεται μείωση του χρέους κατά 14% του ΑΕΠ στην περίοδο 2003-2006,
ενώ το προηγούμενο πρόγραμμα προέβλεπε αντίστοιχη μείωση

17%. Αυτό

εκτιμάται ότι θα προέλθει κυρίως από αυξημένο πρωτογενές πλεόνασμα.
•

Η

Επιτροπή

εκτιμά

ότι

υπάρχει

κίνδυνος σοβαρότατων

δημοσιονομικών

ανισορροπιών. Οι δαπάνες για συντάξεις προβλέπεται να αυξηθούν σε επίπεδα
σαφώς υψηλότερα εκείνων των άλλων κρατών-μελών. Η στρατηγική του
Προγράμματος δεν επαρκεί για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των δημοσίων
οικονομικών, η οποία πρέπει να καταστεί πιο φιλόδοξη. Επιπλέον η γήρανση του
πληθυσμού θα πρέπει να αντιμετωπισθεί και μέσω μιας περαιτέρω μεταρρύθμισης
του συνταξιοδοτικού. (4)
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3.3

Το μίκρο περιβάλλον - ο κλάδος των toll road operators

3.3.1

Νομικό

και

Οργανωτικό

πλαίσιο

της

κατασκευής-λειτουργίας-

εκμετάλλευσης των αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα
Είναι αμφίβολο αν, μέχρι σήμερα, έχει γίνει κατανοητή, ακόμη και από τον
τεχνικό κόσμο της Ελλάδας, η στρατηγική, αν υπάρχει, της Πολιτείας για την
υλοποίηση και εκμετάλλευση (κυρίως μέσω διοδίων) του Ελληνικού Διευρωπαϊκού
δικτύου των αυτοκινητοδρόμων, συνολικού μήκους 4.000 χιλιομέτρων.
Κατά την υλοποίηση του 1ου ΚΠΣ, παρουσιάσθηκαν σημαντικά προβλήματα και
αδυναμίες:

στην ολοκλήρωση

του

φυσικού αντικειμένου,

στην τήρηση

των

χρονοδιαγραμμάτων των έργων, στην υπέρβαση των συμβατικών ποσών και στην
τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας.
Με βάση την εμπειρία του παρελθόντος, για την υλοποίηση του 2°” ΚΠΣ, οι
ελληνικές αρχές και η ΕΕ, με τη συμφωνία του Νοεμβρίου 1994, κατέληξαν στις
ελάχιστες προϋποθέσεις υλοποίησης διαφόρων μεγάλων έργων. Η συμφωνία αυτή
προβλέπει ότι, η υλοποίηση κάθε μεγάλου έργου ανατίθεται σε φορέα διαχείρισης που
δημιουργείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής
δημιουργήθηκαν δύο τύποι δημοσίων φορέων.
•

οι ανώνυμες κρατικές εταιρίες όπως η ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, η Έγνατία Οδός ΑΕ’,
εταιρίες που λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και διοικούνται από
Διοικητικά Συμβούλια και Διευθύνοντες Συμβούλους που προσλαμβάνονται
από τον ιδιωτικό τομέα και

•

οι Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) που είναι Δημόσιες
Υπηρεσίες που λειτουργούν ως διοικητικές μονάδες του ΥΠΕΧΩΔΕ και
υπάγονται απευθείας στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ. (5)

Βάσει της παραπάνω πρακτικής, την τελευταία δεκαετία, το ΥΠΕΧΩΔΕ, για να
κατασκευάσει,

λειτουργήσει και εκμεταλλευθεί το

δίκτυο

αυτοκινητοδρόμων,

δημιούργησε μια ανώνυμη κρατική εταιρία (Εγνατία Οδός ΑΕ), μετέτρεψε ένα
δημόσιο φορέα, εποπτευόμενο από το ΥΠΕΧΩΔΕ, σε ανώνυμη εταιρία (ΤΕΟ) και
ίδρυσε επτά νέες ΕΥΔΕ. Πιο αναλυτικά:
•

Για την υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής των τμημάτων του
αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Αθήνα- Θεσ/νίκη-Εύζωνοι που προβλεπόταν στο
2° ΚΠΣ, ιδρύθηκε η ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ (1995). Η ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ έχει την κεντρική
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της Υπηρεσία στην Αθήνα και πέντε, επί τόπου των έργων, τμήματα
κατασκευής (Πάτρα, Θήβα, Λαμία, Λάρισα, Θεσσαλονίκη).
•

Για την υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής των έργων στη Δυτική
Ελλάδα, όπως ο αυτοκινητόδρομος της Ιονίας οδού, ιδρύθηκε η ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ
(Μεγάλα Έργα Δυτικής Ελλάδας).

•

Για την υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου
που αποτελεί το Βόρειο Αξονα Κρήτης, ιδρύθηκε η ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ.

•

Για την παρακολούθηση του έργου της κατασκευής της γέφυρας ΡίουΑντιρρίου, ιδρύθηκε η ΕΥΔΕ/ΣΕΡΑ.

•

Για τη συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων που ολοκληρώνονται από την
ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ ιδρύθηκε η ΕΥΔΕ/Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων (1997), με
έδρα την

Αθήνα

και πέντε

περιφερειακά τμήματα

(Πάτρα,

Τρίπολη,

Καπανδρίτι, Λάρισα, Θεσσαλονίκη).
•

Για την εκμετάλλευση των διοδίων που είναι εγκατεστημένα κατά μήκος του
ΠΑΘΕ υπάρχει, από το 1929, το Ταμείο Εθνικής Οδοποίας (ΤΕΟ) το οποίο
μετατράπηκε, το 2001, σε ανώνυμη κρατική εταιρία (ΤΕΟ ΑΕ). Μέρος των
χρημάτων που συλλέγονται από τα διόδια αποδίδεται στην ΕΥΔΕ/Συντήρησης
Αυτοκινητοδρόμων και στις τεχνικές Υπηρεσίες συντήρησης του εθνικού
οδικού δικτύου οι οποίες όμως δεν υπάγονται στο ΥΠΕΧΩΔΕ, αλλά με το
Ν.2503/97

έχουν

υπαχθεί

στις

Περιφέρειες

(Υπουργείο

Εσωτερικών,

Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης).
•

Για την κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση της Εγνατίας
οδού, ιδρύθηκε μια κρατική ανώνυμη εταιρία, η εταιρία Έγνατία Οδός ΑΕ'
(1994).

•

Για την παρακολούθηση του έργου της Αττικής οδού, που κατασκευάσθηκε
και λειτουργεί με τη μέθοδο της παραχώρησης ιδρύθηκε η ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ
(Ειδικά Συγκοινωνιακά Έργα Αττικής).

•

Για την προετοιμασία των μελετών και των τευχών δημοπράτησης, τη
δημοπράτηση, τη σύναψη των συμβάσεων παραχώρησης, την εποπτεία και
επίβλεψη της μελέτης και κατασκευής κατά την κατασκευαστική περίοδο,
καθώς επίσης και την παρακολούθηση κατά την περίοδο λειτουργίας των
υπολοίπων

τμημάτων

του

ΠΑΘΕ

(τμήμα

συμπεριλαμβανομένων των Τεμπών και λοιποί
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Μαλιακός-Κλειδί

αυτοκινητόδρομοι του

Διευρωπαϊκού δικτύου) που θα γίνουν με τη μέθοδο της παραχώρησης
ιδρύθηκε με το ΠΔ.340 (ΦΕΚ 283/21/11/2002), η ΕΥΔΕ/ΟΑΠ (Ειδική
Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία Οδικών
Αξόνων με Παραχώρηση). Ο πρώτος διαγωνισμός παραχώρησης που αφορά
το τμήμα Μαλιακός-Κλειδί είναι σήμερα σε εξέλιξη -έχει τελειώσει η φάση
προεπιλογής και αναμένεται η δεύτερη φάση με την υποβολή των τεχνικών
και οικονομικών προσφορών των προεπιλεγέντων ομίλων, τον Ιούνιο 2004ενώ

εκκρεμούν

άλλοι

έξι

διαγωνισμοί

συμπεριλαμβανομένης

της

υποθαλάσσιας αρτηρίας της Θεσσαλονίκης. Το κόστος κατασκευής των
παραπάνω έργων εκτιμάται σε € 5,5 δις.

Τα μεγάλα οδικά έργα με παραχώρηση
Τα έργα

Οι εταιρίες που τα διεκδικούν

1. Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα

Ελληνικές

2. Ιονία Οδός

Ελληνική

Τεχνοδομική,

3. Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα

ΑΛΤΕ,

4. Μαλιακός-Κλειδί

Μηχανική,

5.Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής

ΤΕΡΝΑ, ΑΕΓΕΚ, Ευκλείδης, Έμπεδος,

Άκτωρ,

Θεμελιοδομή,

Παντεχνική, Ιντρακόμ,

Αττικάτ, ,Ι&Ρ-Άβαξ, ΓΕΚ-

Lamda Development (όμιλος Αάτση)

Ελλάδος

Ευρωπαϊκές

6. Οδικά έργα Αττικής

Impregilo, Vinci,

7. Υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης

Ferrovial,

Dragados,

Hochtief, Bilfinger & Berger, Bechtel,
Bouygues

Πίνακας 3.1: Τα επτά μεγάλα αυτοχρηματοδοτονμενα έργα

Τέσσερις κοινοπραξίες για τον οδικό άξονα Μαλιακός-Κλειδί
Ο

άξονας

Μαλιακός-Κλειδί

κατασκευάζεται.

Περιλαμβάνει

θα

είναι

230

ο

πρώτος που

χιλιόμετρα

θα

αρχίσει

αυτοκινητοδρόμου

να
για

εκμετάλλευση εκ των οποίων 20 χιλιόμετρα είναι προς κατασκευή. Από τα 20
αυτά χιλιόμετρα, τα 8 περίπου είναι σήραγγες που αποτελούν και το κύριο
κατασκευαστικό αντικείμενο

και τα οποία έχουν υψηλό βαθμό τεχνικής

δυσκολίας. Αρχές Ιουνίου θα παραδοθούν στα τέσσερα κοινοπρακτικά σχήματα
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που έχουν προεπιλεγεί τα οριστικά τεύχη δημοπράτησης.
Προεπιλεγέντες είναι 4 όμιλοι:
•

ARGO (Hochtief, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Intertoll, Skanska)

•

Aegean Motorway Group (Bilfinger & Berger, Philip Holzman, Lamda
Development, ΑΕΓΕΚ, ΑΘΗΝΑ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ)

•

Olympia Odos (Ελληνική Τεχνοδομική, ΑΚΤΩΡ, TEB, J&P, ΑΒΑΞ, ΕΤΕΘ,
Impregilo, Systas Group of Technical Studiers, Greek Technical Designers
Company)

•

Bouygues- ΑΛΤΕ (Bouygues, AATE, Αρχιρόδον, Autoroutes du Sud de
France)

NEA, 17-18 Απριλίου 2004

Συνοψίζοντας, σήμερα υπάρχουν επτά δημόσιοι φορείς που έχουν αρμοδιότητα
στον τομέα των αυτοκινητοδρόμων είτε μόνο με τη μελέτη και κατασκευή
(ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ, ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ, ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ), είτε μόνο με τη συντήρηση και
λειτουργία (ΕΥΔΕ/Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων), είτε με την εποπτεία εταιριών
παραχώρησης (ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ,

ΕΥΔΕ/ΟΑΠ,

ΕΥΔΕ/ΣΕΡΑ).

Υπάρχει επίσης μια

κρατική ανώνυμη εταιρία με όλες τις αρμοδιότητες διαχείρισης, η Εγνατία Οδός ΑΕ
και μια άλλη κρατική εταιρία που μέχρι σήμερα ασχολείται με την εκμετάλλευση του
ΠΑΘΕ (ΤΕΟ ΑΕ).
Παράλληλα, μέχρι σήμερα, έχουν ανατεθεί στον ιδιωτικό τομέα, δύο συμβάσεις
παραχώρησης, μία για το έργο της Αττικής οδού (ανάθεση στην εταιρία ‘Αττική Οδός
ΑΕ’) και μία για την κατασκευή της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου (ανάθεση στην εταιρία
‘ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ’). Οι συμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν τη συνολική διαχείριση των
έργων (κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία, εκμετάλλευση).
Το

1996 ιδρύθηκε με το ΠΔ.

166/1996 εξειδικευμένη Γενική Γραμματεία

υπαγόμενη στο Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ για τα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα. Στο
διάταγμα δεν δίδεται ο ορισμός της έννοιας του «Συγχρηματοδοτούμενου Έργου»,
αλλά γίνεται απαρίθμηση συγκεκριμένων έργων που υπάγονται σ’ αυτή δηλ:
α. Το Μετρό της Αθήνας
β. Ο Νέος Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
γ. Η Ελεύθερη Λεωφόρος Ελευσίνας-Σταυρού-Σπάτων και Περιφερειακή οδός
Υμηττού
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δ.

Η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

ε.

Η Εγνατία οδός

στ. Το Μετρό Θεσσαλονίκης

Σε τροχιά υλοποίησης οι αυτοκινητόδρομοι
Στόχοι του Ελληνικού Δημοσίου, όταν ανέθεσε στην ομάδα των Bank of America
(BofA)

και

ETEBA,

το

1999,

τη

διερεύνηση

των

εναλλακτικών

μεθόδων

παραχώρησης ήταν η μελέτη συμβατικών δομών που θα επέτρεπαν:
•

την ολοκλήρωση του δικτύου με αναβαθμισμένες ποιοτικές προδιαγραφές, εντός
ευλόγου χρονικού διαστήματος και με το μικρότερο δυνατό κόστος για το
Ελληνικό Δημόσιο

•

τη μεταφορά κινδύνων που παραδοσιακά αναλαμβάνονταν από το Ελληνικό
Δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα

•

την οικονομική ανάπτυξη και την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και

•

τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ημεδαπών τεχνικών εταιριών

Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίσθηκε στα τέλη του 2000, η δημοπράτηση έξι
συνδυασμών Παραχώρησης, στους οποίους στα μέσα του 2002 προστέθηκε η
Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης. Συνολικά το μέγεθος των επτά συνδυασμών
Παραχώρησης εκτιμάται σε περίπου € 5,5 δις.
Ευελπιστούμε ότι η νέα υπηρεσία (ΕΥΔΕ/παραχωρήσεων) θα κινηθεί με πολύ
γρήγορους ρυθμούς διότι πολλές από τις εταιρίες που συμμετέχουν στους ομίλους
που έχουν σχηματισθεί, είναι η πρώτη φορά που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για έργο
που

δημοπρατείται

στην

Ελλάδα

(δηλ.

οι περισσότερες από

τις

Ισπανικές,

Πορτογαλικές) και δεν θα ξανάρθουν. Υπάρχουν και άλλες αγορές που ανοίγουν, οι
αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, οι υπό ένταξη χώρες, οι οποίες επίσης θα πάρουν
χρηματοδότηση από την ΕΕ και στις οποίες πολλές μεγάλες ξένες τεχνικές εταιρίες
θα πάνε να αναλάβουν έργο. (6)

Στον Πίνακα 3.2 δίδεται η συνολική εικόνα των φορέων που έχουν αρμοδιότητες
στην παραγωγή υπηρεσιών αυτοκινητοδρόμων.
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Αρμοδιότητες διαχείρισης

α/α
Νομική

Επωνυμία

Μελέτη

Κατασκευή

μορφή
1

ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ

Δημόσια

Συντήρηση-

Εκμετάλλευση

λειτουργία
V

V

V

V

V

V

Υπηρεσία
2

ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ

Δημόσια
Υπηρεσία

3

ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ

Δημόσια
Υπηρεσία

4

5

ΕΥ ΔΕ/Συντήρησης

Δημόσια

Αυτοκινητοδρόμων

Υπηρεσία

ΤΕΟ ΑΕ1

Κρατική

V

V

ΑΕ
6

ΕΓΝΑΤΙΑ

ΟΔΟΣ

ΑΕ2
7

8

Κρατική

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

ΑΕ

ΑΤΤΙΚΗ

ΟΔΟΣ

Ιδιωτική

ΑΕ3

ΑΕ

ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ4

Ιδιωτική
ΑΕ

Πίνακας 3.2:

Δημόσιοι και ιδιωτικοί Φορείς Αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα

1: Παρότι το νομικό πλαίσιο της ΤΕΟ ΑΕ προβλέπει όλες τις αρμοδιότητες, μέχρι σήμερα η
εταιρία ασχολείται μόνον με την εκμετάλ.λευση των διοδίων
2: Η σνντήρηση-λειτουργία και εκμετάλλευση αρχίζουν την 1/7/2004
3: Η σύμβαση παραχώρησης επιβ/.έπεται από την ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ
4: Η σύμβαση παραχώρησης επιβλέπεται από την ΕΥΔΕ/ΣΕΡΑ

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του νομικού και οργανωτικού πλαισίου
κατασκευής και λειτουργίας των Ελληνικών αυτοκινητοδρόμων παρατηρούμε ότι,
μέχρι να αρχίσει η διαδικασία εκμετάλλευσης μέσω των συμβάσεων παραχώρησης
των νέων τμημάτων αυτοκινητοδρόμων, ο κλάδος των toll road operators, στην
Ελλάδα, εκπροσωπείται απο δύο κρατικές ανώνυμες εταιρίες, την ‘ΤΕΟ ΑΕ’ και την
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Έγνατία Οδός ΑΕ’ και απο δύο ιδιωτικές εταιρίες, την

‘Αττική Οδός ΑΕ’ και τη

‘ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ’.

3.3.2

Η εκμετάλλευση των αυτοκινητοδρόμων

Στον

Πίνακα

3.2

παρουσιάσθηκαν

οι

τομείς

της

διαχείρισης

ενός

αυτοκινητοδρόμου στους οποίους οι εταιρίες μπορούν να δραστηριοποιηθούν για να
παράσχουν τις ανάλογες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τη μελέτη, την
κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία ενός τεχνικού έργου είναι εν πολλοίς
αυτονόητες. Θεωρούμε σκόπιμο να αναλύσουμε σε γενικές γραμμές τα πεδία της
εκμετάλλευσης ενός αυτοκινητοδρόμου δεδομένου ότι η «εκμετάλλευση» είναι η
λέξη -κλειδί στον κλάδο των toll road operators.
Η εκμετάλλευση ενός αυτοκινητοδρόμου συνίσταται στην επιδίωξη αξιοποίησης
όλων των δυνητικών επενδυτικών ευκαιριών από εμπορική σκοπιά.

Έσοδα εκμετάλλευσης

8%

1%4%

______________________
□ Διόδια
□ Τηλεπικοινωνίες
□ ΣΕΑ
□ άλλες Δραστηριότητες
87%

Γράφημα 3.1: Πηγές εσόδων από την εκμετάλλευση αυτοκινητοδρόμων
της Ιταλικής εταιρίας Autostrade Spa, Πηγή: [7]

Μετά από 50 χρόνια λειτουργίας των Ευρωπαίων toll road operators οι ευκαιρίες
εκμετάλλευσης

είναι περίπου

δεδομένες

και υπάρχει

πλούσια πληροφόρηση

(benchmarking) σχετικά με τη ζήτηση των υπηρεσιών, την τιμολόγησή τους, τα
πιθανά περιθώρια κέρδους κλπ. Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες πηγές εσόδων από την
εκμετάλλευση ενός αυτοκινητοδρόμου είναι:
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3.3.2.1 Τα διόδια
Τα

έσοδα

από

τα

διόδια

είναι

η

κύρια

πηγή

εκμετάλλευσης

των

αυτοκινητοδρόμων. Στις Ευρωπαϊκές παραχωρησιούχους εταιρίες η συμμετοχή τους
στα συνολικά έσοδα συνήθως κυμαίνεται στο 90%.
Υπάρχουν δύο βασικά συστήματα οργάνωσης της συλλογής διοδίων: το ανοικτό
σύστημα, όπου οι σταθμοί είναι εγκατεστημένοι μετωπικά στην οδό (όπως είναι πχ.
στον ΠΑΘΕ) και το κλειστό σύστημα διοδίων, όπου οι σταθμοί βρίσκονται στις
εισόδους-εξόδους του αυτοκινητοδρόμου. Το κλειστό σύστημα θεωρείται πιο δίκαιο
γιατί το ποσό που πληρώνει ο χρήστης είναι ανάλογο με την απόσταση που έχει
διανύσει στον αυτοκινητόδρομο.
Οι μέθοδοι είσπραξης που χρησιμοποιούνται από τις παραχωρησιούχους παίζουν
σημαντικό ρόλο στα λειτουργικά έξοδα των εταιριών. Η έρευνα της πιο πρόσφορης
τεχνολογίας, των ηλεκτρονικών συστημάτων είσπραξης διοδίων, είναι το αντικείμενο
μεγάλου αριθμού ερευνητικών προγραμμάτων αυτή τη στιγμή στην ΕΕ και ο όρος
«διαλειτουργικότητα» (interoperability) αναφέρεται κυρίως στην προτυποποίηση της
ηλεκτρονικής συλλογής ώστε, ο χρήστης, με τον ίδιο τύπο συσκευής (tag) στο
παρμπρίζ του, να περνά από όλα τα διόδια στην Ευρώπη.

Ονομαστικές τιμές διοδίων το 2005 (σε λεπτά του ευρώ)
Γ αλλία

Πορτογαλία

Ισπανία

Ιταλία

Εγνατία οδός
(πρόβλεψη)

Τέλος/χλμ.

7,74

7,94

11,73

5,38

4,08

IX

7,38

7,52

10,42

4,17

3,47

Φορτηγά

12,90

13,09

19,31

9,76

5,21

Τιμές προσαρμοσμένες στις διαφορές της αγοραστικής δύναμης το 2005
Τέλος/χλμ.

5,06

10,94

11,73

4,20

5,53

IX

4,83

10,37

10,42

3,27

4,71

Φορτηγά

8,44

18,06

19,31

7,60

7.06

Πίνακας 3.3: Μέσες τιμές διοδίων στην Ευρώπη, Πη·γή:[7]

Ο καθορισμός της τιμής των διοδίων είναι αντικείμενο των κυβερνητικών
επιλογών κάθε χώρας. Στην Ελλάδα, για τον ΠΑΘΕ, η τιμολόγηση γίνεται από το
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Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και το ΤΕΟ. Για την Εγνατία οδό η τιμολόγηση θα
γίνει από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, που είναι ο μοναδικός Μέτοχος της ΕΟΑΕ και τον
Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
Στη Γαλλία η μεταβολή των τιμών των διοδίων στηρίζεται κυρίως στην εξέλιξη
των τιμών του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ). Στην Ισπανία, οι τιμές των διοδίων
μεταβάλλονται αυτόματα κάθε χρόνο σε ποσοστό ίσο με το 95% της ετήσιας αύξησης
του ΔΤΚ καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης.

3.3.2.2 Οι Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)
Στην

Ελλάδα,

η

έννοια

ενός

ολοκληρωμένου

Σταθμού

Εξυπηρέτησης

Αυτοκινητιστών με υψηλά πρότυπα λειτουργίας και ποικίλες παρεχόμενες υπηρεσίες
είναι

σχετικά

νέα.

Παραδοσιακά,

οι

σταθμοί

εξυπηρέτησης

περιελάμβαναν

αποκλειστικά πρατήρια καυσίμων και σε ορισμένες περιπτώσεις εστιατόρια ή snack
bars, ενώ συνήθως ήταν οικογενειακές επιχειρήσεις κατοίκων της περιοχής. Η
διαμορφωμένη αντίληψη του κοινού για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών
ήταν μάλλον αρνητική. (7)
Οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ο παραχωρησιούχος σε ένα σύγχρονο ΣΕΑ
εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως η θέση του σταθμού (πχ. οι ΣΕΑ κοντά σε
μεθοριακούς σταθμούς συνήθως περιλαμβάνουν και ξενοδοχεία), το σύστημα των
διοδίων (το κλειστό σύστημα δημιουργεί αντικίνητρο στους οδηγούς να βγούν εκτός
αυτοκινητοδρόμου οπότε μεγιστοποιείται η χρήση των ΣΕΑ) κλπ. Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές, οι ΣΕΑ είναι εγκατεστημένοι ανά 40-60 χλμ. (μισή ώρα ταξιδιού στον
αυτοκινητόδρομο)

και

περιλαμβάνουν:

βενζινάδικο,

πλυντήριο

αυτοκινήτων,

εστιατόριο, mini market, τουαλέτες, snack bar, μηχανήματα αυτόματης ανάληψης
χρημάτων, τηλέφωνα δημόσιας χρήσης, χώρους αλλαγής και περιποίησης βρεφών και
χώρους στάθμευσης τόσο για τα IX όσο και για τα φορτηγά.
Συνήθως οι παραχωρησιούχοι αποφεύγουν να εμπλέκονται άμεσα στις παραπάνω
δραστηριότητες.

Στις

περισσότερες

χώρες,

όπως

και

στην

Ελλάδα,

οι

παραχωρησιούχοι υπογράφουν μακροχρόνιες ιδιωτικές υπο-συμβάσεις ανάθεσης
υπηρεσιών με τρίτους (συνήθως μεγάλες αλυσίδες εστιατορίων ή εταιρίες καυσίμων)
για την εκμετάλλευση των ΣΕΑ.
Σε

αντάλλαγμα

οι

παραχωρησιούχοι

συνήθως,

εισπράττουν

ενοίκιο

(στις

περιπτώσεις των εστιατορίων και των άλλων παρεχόμενων υπηρεσιών) και ποσοστό
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επί της τιμής κάθε λίτρου καυσίμου που πωλείται (στην περίπτωση του πρατηρίου
καυσίμων).

3.3.2.3 Οι Χώροι Στάθμευσης-Αναψυχής (ΧΣΑ)
Είναι θέσεις όπου ο παραχωρησιούχος μπορεί να εκμεταλλευθεί ήπιες χρήσεις,
αποκλειστικά τουριστικού ενδιαφέροντος. Οι ΧΣΑ δεν περιλαμβάνουν εξυπηρετήσεις
που θεωρούνται περιβαλλοντικά οχλούσες όπως τα βενζινάδικα ή τα πλυντήρια
αυτοκινήτων. Είναι ιδανικά μέρη για την ανάδειξη ελκυστικών περιοχών, θέσεων με
ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον, φυσικό κάλλος κλπ.
Στη Γαλλία έχουν δημιουργηθεί θεματικοί ΧΣΑ (πχ. ΧΣΑ- μουσείο αυτοκινήτου,
ΧΣΑ-πάρκο Αστερίξ κλπ.) όπου το καλοκαίρι γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις με τη
συμμετοχή

τοπικών

και

υπερτοπικών

χρηστών.

Σε

ορισμένες

περιπτώσεις

οργανώνονται επισκέψεις σε γειτονικές περιοχές φυσικού κάλλους όπου η πρόσβαση
με το αυτοκίνητο είναι δυσχερής ή απαγορεύεται, μέσω ειδικών υπηρεσιών
«στάθμευσης και μεταφοράς» (park and ride schemes). Στην Ελλάδα ανάλογες
χρήσεις προγραμματίζονται κοντά στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.

3.3.2.4 Τα δίκτυα οπτικών ινών
Κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων προβλέπεται, από τη μελέτη, η εγκατάσταση
τηλεπικοινωνιακής υποδομής (δίκτυο οπτικών ινών) για τη μεταφορά δεδομένων και
εικόνων από την κίνηση κυρίως για σκοπούς διαχείρισης της κυκλοφορίας μέσω των
ειδικών

κέντρων

ελέγχου

της

κυκλοφορίας.

Το

δίκτυο

αυτό

ανήκει

στις

παραχωρησιούχους εταιρίες και αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
καθώς μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από τις ίδιες για παροχή
τηλεπικοινωνιακών

υπηρεσιών

ή

συνεκμετάλλευσης

με

εξειδικευμένες

τηλεπικοινωνιακές εταιρίες.

3.3.2.5 Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας
Λόγω των υψηλών ταχυτήτων και των μεγάλων φόρτων, η παραμονή για αρκετή
ώρα στον αυτοκινητόδρομο ενός αυτοκινήτου που έχει υποστεί βλάβη μπορεί να γίνει
αιτία σοβαρών ατυχημάτων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παραμονή πάνω από κάποιο
χρονικό διάστημα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης απαγορεύεται και ο οδηγός που δεν
επιδιώκει να απομακρύνει το όχημά του χρεώνεται με ενοίκιο κατάληψης λωρίδας
που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο, ιδίως τις ώρες αιχμής.

Οι παραχωρησιούχοι διαθέτουν οχήματα περιπολίας που κινούνται συνεχώς κατά
μήκος του αυτοκινητοδρόμου προκειμένου να εντοπίζουν πιθανούς κινδύνους για την
ασφάλεια των χρηστών και να παρέχουν βοήθεια. Επίσης συνάπτουν συμβάσεις με
εταιρίες οδικής βοήθειας που απομακρύνουν, τάχιστα, εκτός οδού τα οχήματα που
έχουν υποστεί βλάβη. Υπάρχουν

εταιρίες, όπως η Brisa στην Πορτογαλία, που

παρέχουν οι ίδιες υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων, πώλησης καυσίμων κλπ.
χρεώνοντας ανάλογα τους χρήστες. Στην Αττική οδό, η εταιρία εκμετάλλευσης έχει
συνάψει σύμβαση με την ΕΛΠΑ και προσφέρει στους αυτοκινητιστές, υπηρεσίες
οδικής βοήθειας, δωρεάν.

3.3.2.6 Οι υπηρεσίες πληροφόρησης χρηστών
Είναι υπηρεσίες που διατίθενται είτε δωρεάν, μέσω των πινακίδων μεταβλητών
μηνυμάτων που είναι εγκατεστημένες κυρίως στις περιοχές των κόμβων ή μέσω
σταθερής

ραδιοφωνικής συχνότητας,

πληροφορίες

ταξιδιωτικής

φύσεως

είτε

με πληρωμή

και

(κατάλογοι ξενοδοχείων,

αφορούν

κυρίως

ώρες λειτουργίας

μουσείων, μετεωρολογικές πληροφορίες για την κατάσταση στο δρόμο ή στα
χιονοδρομικά κέντρα

κλπ.),

δυνατότητες ηλεκτρονικών πληρωμών (κρατήσεις

εισιτηρίων σε ferries, σε χώρους στάθμευσης κλπ.).

3.3.2.7 Τα Κέντρα Διαμετακομιστικού Εμπορίου (ΚΔΕ)
Στα κέντρα αυτά παρέχονται μεταφορικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διανομής.
Συνήθως είναι εγκατεστημένα σε θαλάσσια ή ποτάμια λιμάνια

όπου καταλήγουν

πολλαπλά μέσα μεταφοράς (αυτοκινητόδρομοι και σιδηροδρομικά δίκτυα).
ανάπτυξη

βιομηχανικών

πάρκων

ή

logistics

pares

από

εταιρίες

Η

διαχείρισης

αυτοκινητοδρόμων είναι συνηθισμένο φαινόμενο στο εξωτερικό. Ορισμένες εταιρίες
που δεν επιθυμούν να εμπλακούν αμέσως σ’ αυτές τις δραστηριότητες, ενοικιάζουν
χώρους

ή

εισπράττουν

μίσθωμα

για

τη

χρήση

«ιδιωτικών»

κόμβων

από

εξειδικευμένες εταιρίες logistics.

3.3.2.8 Οι διαφημίσεις
Η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου
απαγορεύεται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Εντούτοις υπάρχουν χώροι,
μέσα στις εκτάσεις των ΣΕΑ και ΧΣΑ που

μπορεί να τους ενοικιάσει η

παραχωρησιούχος σε διαφημιστικές εταιρίες, για τη διαφημιστική προβολή τρίτων.

3.3.3

Οι κρατικές ανώνυμες εταιρίες του κλάδου των toll road operators

Η τάση «φυγής από τη δημόσια υπηρεσία», δηλ. η τάση οργάνωσης δημόσιων
αυτοδιοικούμενων οργανισμών υπό τον τύπο των νομικών προσώπων ιδιωτικού

δικαίου, που υποκαθιστούν τις δημόσιες υπηρεσίες του Κράτους και τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε οικονομικές δραστηριότητες που συγκεντρώνουν το
ενδιαφέρον του Κράτους, είναι φαινόμενο που εμφανίζεται στη χώρα μας κυρίως
μετά το 2° παγκόσμιο πόλεμο.
Ως λόγοι που δικαιολογούν το παραπάνω φαινόμενο είναι:
• η διοικητική αυτοτέλεια που συντελεί στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας,
στην ορθολογική οργάνωση και στην ταχεία λήψη αποφάσεων
• η απαλλαγή από τις βραδείες και ανασταλτικές μεθόδους υπό τις οποίες ασκείται ο
δημοσιονομικός έλεγχος (δημόσιο λογιστικό)
• η εφαρμογή μεθόδων ιδιωτικής οικονομίας στην οργάνωση, λειτουργία και
παραγωγικότητα του δημόσιου αυτοδιοικούμενου οργανισμού
• η επιθυμία της προσωπικής αυτοτέλειας, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν
υπό ειδικούς οικονομικούς και εργασιακούς όρους, πρόσωπα ειδικών προσόντων
και εμπειρίας, χωρίς δέσμευση από το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.
Μια από τις μορφές που μπορεί να πάρει ένας δημόσιος αυτοδιοικούμενος
οργανισμός είναι αυτή της «δημόσιας επιχείρησης». (8)
Η

δημόσια επιχείρηση

αντιδιαστέλλεται από

την

ιδιωτική

δεδομένου ότι

λειτουργεί «χάριν του δημοσίου συμφέροντος» ή ασκεί «επιχείρηση δημόσιας
ωφέλειας», επομένως είτε δεν αποσκοπεί σε κέρδος ή το κέρδος διατίθεται για την
εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος. Η δημόσια επιχείρηση ιδρύεται από το
Κράτος, με κεφάλαιο που εισφέρεται βασικά από αυτό, ακολουθεί τους κανόνες της
ιδιωτικής οικονομίας έχοντας κατά κανόνα μονοπωλιακό χαρακτήρα και τελεί υπό
καθεστώς αυτοτέλειας αλλά υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Κράτους.
Οι μέχρι σήμερα γνωστές στον ελληνικό χώρο δημόσιες επιχειρήσεις, έχουν τη
μορφή αμιγώς κρατικών Ανωνύμων εταιριών (πχ. ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) ή Ανωνύμων
εταιριών που ανήκουν στο Κράτος και σε ιδιώτες (πχ. ΔΕΗ, ΟΤΕ). Στον κλάδο των
αυτοκινητοδρόμων, όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα δύο κρατικές
εταιρίες, η ΤΕΟ ΑΕ και η Έγνατία Οδός ΑΕ’.
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3.3.3.1 Η εταιρία ‘ΤΕΟ ΑΕ’
Η ιστορία του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ) ξεκινά από το 1929, οπότε με το
Προεδρικό Διάταγμα της 25/28 Νοεμβρίου «Περί κωδικοποιήσεως των περί
κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων» ορίζεται μεταξύ άλλων ότι
«αι οδοί του Κράτους διαιρούνται εις εθνικός, επαρχιακός και δημοτικάς ή
κοινοτικάς και αγροτικός» και συνιστάται «Ταμείον Εθνικής Οδοποιίας, σκοπός του
οποίου είναι η εκ των πόρων αυτού κατασκευή και συντήρησις των εθνικών μόνον
οδών». Το ΤΕΟ υπάγεται στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και διοικείται από Επιτροπή
πέντε Διευθυντών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και του Υπουργείου Δημοσίων
έργων. Πόροι του Ταμείου είναι τα έσοδα από τη φορολογία της βενζίνης, η
φορολογία επί των μεταφερομένων εμπορευμάτων (καταργήθηκε το

1948), τα

πρόστιμα που εισπράττονται από αυτούς που προκαλούν βλάβες στις εθνικές οδούς, η
αρωγή

του

Δημοσίου

που

προβλέπεται

να

διαρκέσει

επί

μία

δεκαετία,

κληροδοτήματα και δωρεές.
Με το Νομοθετικό Διάταγμα 3905 της 10/11 Νοεμβρίου 1958, επιβάλλεται
πρόσθετο ειδικό τέλος κυκλοφορίας οχημάτων (διόδια) «επί των πάσης φύσεως
οχημάτων, πλην των ποδηλάτων, των κύκλοφορούντων επί της Εθνικής οδού
Λαρίσης-Κατερίνης δια Τεμπών και επί των διερχομένων δια της νέας γεφύρας του
πορθμού του Ευρίπου». Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών
και Δημοσίων Έργων του 1959, τα ποσά των διοδίων εισπράττονται από υπαλλήλους
του ΤΕΟ.
Το 1962 επιβάλλονται διόδια στις εθνικές οδούς Αθηνών-Κορίνθου και ΑθηνώνΛαμίας (Νομοθετικό Διάταγμα 4236 της 1/2 Αυγούστου 1962), το 1967 διόδια στο
τμήμα Λαμία-Λάρισα (Αναγκ. Νόμος της 24/24 Αυγούστου 1967) και το 1983 στα
νέα τμήματα των εθνικών οδών Κατερίνης -Θεσσαλονίκης και κόμβου ΧαλάστραςΕυζώνων ( Νόμος 1349 της 23/25 Απριλίου 1983).
Διόδια

καταβάλλουν όλα τα οχήματα εκτός από τα οχήματα ιδιοκτησίας του

Ελληνικού Δημοσίου, τα πυροσβεστικά, τα υδροφόρα και τα οχήματα καθαριότητας
που ανήκουν σε δήμους, κοινότητες και λιμενικά ταμεία, τα οχήματα του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού, τα ασθενοφόρα και τα επιβατικά οχήματα των αναπήρων
πολέμου.
Με το Βασιλικό Διάταγμα 217/1972 ορίζεται ότι οι Υπηρεσίες του ΤΕΟ
διακρίνονται σε Κεντρική και σε Περιφερειακή Υπηρεσία. Η Κεντρική Υπηρεσία
απαρτίζεται

από

τα

τμήματα:

Διοικητικού,
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Λογιστικού,

Προμηθειών

και

Διαχειρίσεως Υλικού. Η Περιφερειακή Υπηρεσία απαρτίζεται από τους τρεις Τομείς
Εισπράξεως Διοδίων (ΤΕΔ) με τους αντίστοιχους σταθμούς Διοδίων (Ελευσίνας,
Ισθμού, Σχηματαρίου, Γεφύρας Ευρίπου, Τραγάνας υπαγόμενους στον ΤΕΔ Αθήνας,
Κόρινθου, Κιάτου, Ξυλοκάστρου, Ακράτας, Αιγίου, Ρίου υπαγόμενους στον ΤΕΔ
Κορίνθου

και

Πελασγίας,

Δρυμώνος,

Μοσχοχωρίου,

Τεμπών,

Δεπτοκαρυάς

υπαγόμενους στον ΤΕΔ Λαρίσης). Το 1989 συνιστάται στο ΤΕΟ ένα νέο τμήμα με
τίτλο «Τεχνικό Τμήμα» και αρμοδιότητα «τη μελέτη και εκτέλεση έργων που
χρηματοδοτούνται από τις πιστώσεις του ΤΕΟ και αποσκοπούν στην καλή λειτουργία
και ορθολογική εκμετάλλευση του εθνικού οδικού δικτύου και στην παροχή πάσης
φύσεως εξυπηρετήσεως προς τους χρήστες της οδού».
Με το Νόμο 2938/6-8-2001 (ΦΕΚ 178 Α’) το ΤΕΟ μετατρέπεται σε νομικό
πρόσωπο που λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ανώνυμη
Εταιρία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων» και το
διακριτικό τίτλο ΤΕΟ ΑΕ.
Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, η ΤΕΟ ΑΕ αποτελεί δημόσια επιχείρηση, η
οποία λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από
τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ. Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον παραπάνω
ιδρυτικό νόμο είναι ευρύτατες. Συνοπτικά, μεταξύ άλλων, η ΤΕΟ ΑΕ μπορεί:
• να

εισπράττει

διόδια,

να

διαχειρίζεται και

να

εκμεταλλεύεται

το

οδικό

διευρωπαϊκό δίκτυο «Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων» και «Κορίνθου
-Τριπόλεως», καθώς και οποιοδήποτι: άλλο οδικό δίκτυο ή οδικό τμήμα της χώρας
της ανατεθεί η είσπραξη διοδίων, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
• να παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες του παραπάνω δικτύου σχετικές με την οδική
ασφάλεια, πληροφόρηση, καθαριότητα, σήμανση και συντήρηση
• να βεβαιώνει παραβάσεις που αφορούν τη μη καταβολή διοδίων και να επιβάλλει
πρόστιμα
• να μελετά, κατασκευάζει, εξοπλίζει, συντηρεί, λειτουργεί, εκμεταλλεύεται και εν
γένει διαχειρίζεται αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας και άλλες
οδούς στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες
• να χρηματοδοτεί, εποπτεύει, διοικεί και διαχειρίζεται τις σχετικές με τα ανωτέρω
εργασίες, που πραγματοποιούνται από την ίδια ή από τρίτους και εν γένει να
παρέχει προς τρίτους συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με
όλα τα ανωτέρω
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• να συνιστά θυγατρικές εταιρίες, είτε μόνη της είτε με συμμετοχή άλλων φυσικών ή
νομικών προσώπων ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες,

κοινοπραξίες ή

συνεταιρισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
• να αντιπροσωπεύει ή να αντιπροσωπεύεται από οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή
ή αλλοδαπή, που έχει όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς
• να συνάπτει δάνεια, προς εξεύρεση οικονομικών πόρων, με απευθείας συμβάσεις
με πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με την έκδοση ανωνύμων ομολόγων
• να αναθέτει σε τρίτους οποιοδήποτε έργο, μελέτη, προμήθεια υλικών και
εξοπλισμού ή υπηρεσία, να εποπτεύει και να συντονίζει τις απαιτούμενες
εργασίες
Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΟ ΑΕ ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο
το οποίο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών. Το μετοχικό κεφάλαιο
παριστάται με μια ονομαστική μετοχή, που εκδίδεται για το σκοπό αυτό. Η μοναδική
αυτή μετοχή δίδει στον κύριό της δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Το
αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό του 1,5 δις δραχμών.
Η ΤΕΟ ΑΕ διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από
δύο εκπροσώπους των εργαζομένων, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), δύο ή τρεις εκπροσώπους του
Δημοσίου μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα
λοιπά μέλη που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.
Η ΤΕΟ ΑΕ καταρτίζει Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο καθορίζει στα πλαίσια της
γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την
εκπλήρωση των σκοπών της και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους καθώς και
Επιχειρησιακό Σχέδιο, διάρκειας τριών ετών όπου περιγράφονται με χρονοδιάγραμμα
οι επιδιωκόμενοι στόχοι, με προσδιορισμό των μέσων και των ενεργειών που
προορίζονται για την επίτευξή τους και με αποτίμηση του κόστους πραγματοποίησης
τους. Τα δύο παραπάνω σχέδια εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας και ΠΕΧΩΔΕ και κατατίθενται στην αρμόδια για τον Κανονισμό
της Βουλής Επιτροπή.
Μεταξύ της ΤΕΟ ΑΕ και του Ελληνικού Δημοσίου, συνάπτεται «Συμβόλαιο
Διαχείρισης», στο οποίο καθορίζονται, με λεπτομέρεια και στα πλαίσια του
Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της εταιρίας, οι στόχοι που αναλαμβάνουν
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να εκπληρώσουν ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος κατά τη διάρκεια
της τριετούς θητείας τους. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας
Αττικής. Η ΤΕΟ ΑΕ μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για
την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο
εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διάρκεια της εταιρίας
ορίζεται σε εκατό (100) έτη από τη σύστασή της.
Στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον Ν.2938, οι στόχοι που τίθενται για την
ΤΕΟ

ΑΕ

είναι

εξαιρετικά

φιλόδοξοι.

Σύμφωνα

με

αυτήν,

οι

νέοι

τρόποι

χρηματοδότησης των δημοσίων έργων (συγχρηματοδότηση, αυτοχρηματοδότηση),
καθώς και η δημιουργία μεγάλων φορέων που ασχολούνται με την κατασκευή των
βασικών οδικών δικτύων (Εγνατία Οδός ΑΕ, Αττική Οδός ΑΕ), επιβάλλουν τη
μετατροπή του ΤΕΟ σε σύγχρονη και αποτελεσματική ανώνυμη εταιρία, έτσι ώστε να
είναι σε θέση να συμμετάσχει ανταγωνιστικά και με προϋποθέσεις επιτυχίας, στο νέο
τοπίο που διαμορφώνεται στον τομέα των οδικών έργων στη χώρα μας. Στην ίδια
έκθεση τίθενται επίσης τα πρότυπα στα οποία πρέπει να κατατείνει η ΤΕΟ ΑΕ που
είναι οι αντίστοιχοι οργανισμοί της Ευρώπης, που έχουν συστήσει την Ευρωπαϊκή
Ένωση Κατασκευής και Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμων με Διόδια (ASECAP) της
οποίας το ΤΕΟ είναι τακτικό μέλος. Στο τέλος της έκθεσης μάλιστα, τονίζεται ότι η
ΤΕΟ ΑΕ έχοντας την πείρα και την κατάλληλη υποδομή στη διαχείριση διοδίων,
μπορεί να έρχεται σε συμφωνίες με άλλες εταιρίες κατασκευής και συντήρησης
οδοών και αυτοκινητοδρόμων, όπως η Εγνατία Οδός ΑΕ, η Αττική Οδός ΑΕ κλπ.,
ώστε να αναλάβει, έναντι αμοιβής, τη διαχείριση των διοδίων στις οδούς που
ανήκουν στην αρμοδιότητά τους.
Η ΤΕΟ ΑΕ εκμεταλλευομένη την ευελιξία που της δίνει ένα πλούσιο σε
αρμοδιότητες νομικό πλαίσιο ήδη έχει προχωρήσει σε σύσταση δύο μικτών εταιριών
σε σύμπραξη με δύο μεγάλες ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις: μιας εταιρίας
για την εκμετάλλευση της υποθαλάσσιας σήραγγας που ενώνει το Ακτιο με την
Πρέβεζα σε συνεργασία με την εταιρία «ΑΚΤΩΡ» και μιας για τη λειτουργία της
παράκαμψης Πάτρας σε συνεργασία με την εταιρία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ».

Το τούνελ Ακτίου-Πρέβεζας μπαίνει στην πρίζα
Σε χθεσινή συνεδρίασή της, η διοίκηση του ΤΕΟ αποφάσισε να προχωρήσει στη
συγκρότηση μικτού εταιρικού σχήματος που θα αναλάβει τη συντήρηση των
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υπερσύγχρονων μηχανημάτων της υποθαλάσσιας σήραγγας με αντάλλαγμα την
είσπραξη των διοδίων. Το ετήσιο κόστος συντήρησης υπολογίζεται σε 1,3-1,5 εκατ.
€. Το ύψος της τιμής των διοδίων θα καθορισθεί με απόφαση της Υπουργού
ΠΕΧΩΔΕ και αναμένεται να είναι στα επίπεδα του κομίστρου που πληρώνουν
σήμερα τα IX στα φέριμποτ που εξυπηρετούν τη συγκεκριμένη διαδρομή.
Στη μικτή εταιρία μετέχουν με ποσοστό 51% το ΤΕΟ και 49% η κοινοπραξία των
ελληνικών εταιριών που ολοκλήρωσε το έργο και εκπροσωπείται από τον όμιλο του
«Άκτορα». Έχοντας στο ενεργητικό του την πραγματικά υψηλή ποιότητα υπηρεσιών
στα λειτουργούντα τμήματα της Αττικής οδού (ελάχιστα ατυχήματα, άμεση οδική
βοήθεια δωρεάν, έξυπνα διόδια κλπ.), η κοινοπραξία ουσιαστικά κάνει το πρώτο
βήμα στον τομέα της συντήρησης και εκμετάλλευσης των εθνικών δρόμων.
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 13/6/2002)

3.3.3.2 Η εταιρία Έγνατία Οδός ΑΕ’ (ΕΟΑΕ)
Στον τομέα των δημοσίων έργων, ανώνυμες κρατικές εταιρίες όπως η Εγνατία
Οδός ΑΕ , η Αττικό Μετρό ΑΕ, η ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, ιδρύθηκαν, όπως αναφέρθηκε στο
προηγούμενο κεφάλαιο, για να αναλάβουν την υλοποίηση των έργων του 2ου ΚΠΣ.
Η ίδρυση των εταιριών αυτών, κατέστη δυνατή με την ψήφιση του Ν. 2229/1994:
«Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις». Με το
άρθρο 5 του εν λόγω νόμου, χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εθνικής
Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και
στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό όπως «με κοινή Απόφασή τους που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ιδρύουν (υπό την μορφή Κρατικών
Ανωνύμων Εταιριών) νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, χωριστά για κάθε μεγάλο
έργο ύψους άνω των 25 δις δραχμών και προσδιορίζουν το συγκεκριμένο έργο που θα
αναλάβουν να πραγματοποιήσουν».
Σκοπός των εταιριών αυτών είναι:
•

η ολική ή μερική μελέτη, κατασκευή, επέκταση, συντήρηση, οργάνωση,
εξοπλισμός και εκμετάλλευση κάθε έργου υποδομής, καθώς και η διοίκηση,
επίβλεψη και παρακολούθησή του

•

η ολική ή μερική ανάθεση, απευθείας, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις
κείμενες διατάξεις ή με διαγωνισμό, σε τρίτους, της μελέτης και/ή της

117

κατασκευής,

επέκτασης,

συντήρησης,

οργάνωσης,

εξοπλισμού,

εκμετάλλευσης των έργων υποδομής για τα οποία έχουν συσταθεί, καθώς και
της

επίβλεψης

και/ή

παρακολούθησης

της

εκτέλεσης

των

σχετικών

συμβάσεων και του ελέγχου των σχετικών μελετών
•

η παροχή συμβουλών και η εισήγηση σε θέματα σχετικά με τα παραπάνω

Η εκπόνηση των μελετών και η εκτέλεση των έργων, καθώς και οι συναφείς
προμήθειες, γίνονται κατ’εξαίρεση από κάθε κείμενη διάταξη, εκτός από εκείνες που
ισχύουν βάσει του κοινοτικού δικαίου. Οι διαδικασίες που σχετίζονται με τα
παραπάνω, καθορίζονται με κανονισμούς που εγκρίνονται από τους εποπτεύοντες
Υπουργούς και δημοσιεύονται σε ΦΕΚ.
Σε

εκτέλεση

του

παραπάνω νόμου,

με τη

Δ14α/02/69/ΦΝ380/10-11-1994

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών, ιδρύθηκε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή Ανώνυμης
Εταιρίας και επωνυμία « Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρία».
Σκοπός της εταιρίας είναι η ολική ή μερική μελέτη, κατασκευή, επέκταση,
συντήρηση,

οργάνωση,

εξοπλισμός,

εκμετάλλευση,

διοίκηση,

επίβλεψη

και

παρακολούθηση του έργου της Εγνατίας οδού, που αρχίζει στο λιμάνι της
Ηγουμενίτσας, διέρχεται από τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη
και φθάνει μέχρι τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία, στους Κήπους Έβρου,
καθώς και του οδικού δικτύου γενικά το οποίο άμεσα ή έμμεσα εξυπηρετεί το έργο ή
συνδέεται με αυτό.
Η εταιρία εποπτεύεται απο τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, είναι επιχείρηση κοινής
ωφέλειας και λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Δεν υπάγεται στις
διατάξεις που διέπουν τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, ούτε στις διατάξεις που διέπουν τις εταιρίες που άμεσα ή έμμεσα ανήκουν στο
δημόσιο.

Για την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση

και λειτουργία της εταιρίας,

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2229/1994 και ο Ν. 2190/1920 «Περί
Ανωνύμων Εταιριών». (9)
Με το από 8-12-1995 Καταστατικό της ΕΟΑΕ, μεταξύ άλλων, ορίζονται: (10)
•

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης

•

Η διάρκεια της εταιρίας είναι πεντηκονταετής (50ής)

•

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσόν των δύο δις δραχμών,
διαιρείται σε διακόσιες χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. κάθε μία
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και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ελληνικό δημόσιο, το οποίο αναλαμβάνει
το σύνολο των μετοχών της εταιρίας.
•

Η εταιρία διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται με
ψηφοφορία από τη γενική συνέλευση με τριετή θητεία. Θέσεις που τυχόν θα
κενωθούν κατά τη διάρκεια της θητείας του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, θα
πληρωθούν από μέλη που διορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κ,υβερνήσεως.
Με το Ν.3212/31-12-2003 (ΦΕΚ 308 Α’) άρθρο 17: «Ρυθμίσεις για την Εγνατία

Οδό», το νομικό πλαίσιο για την εταιρία αποσαφηνίσθηκε με διατάξεις που
προσδιορίζουν

τις

αρμοδιότητες

της

συντήρησης

και

εκμετάλλευσης

που

αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς της ΕΟΑΕ. Συγκεκριμένα:
•

προσδιορίζεται ότι στην έννοια της εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται και το
δικαίωμα της εταιρίας να εισπράττει διόδια, να εκμεταλλεύεται τις παρόδιες
εκτάσεις που ανήκουν στο Δημόσιο και να παραχωρεί μέρος ή το σύνολο των
δραστηριοτήτων αυτών σε τρίτους.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών

Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων καθορίζονται τα διόδια που επιτρέπεται να εισπράττει η εταιρία και
ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην είσπραξη των διοδίων και στον
καθορισμό και την εκμετάλλευση των παρόδιων εκτάσεων.
•

αρμοδιότητες σχετικές με την ευθύνη συντήρησης, λειτουργίας ή εκμετάλλευσης
οδικών δικτύων, οι οποίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ασκούνται από το
Δημόσιο και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αν αφορούν την
Εγνατία Οδό, ανήκουν αποκλειστικώς στην εταιρία «Εγνατία Οδός ΑΕ» και
ασκούνται από αυτήν

•

Η εταιρία έχει έναντι κάθε υπευθύνου αξίωση αποκατάστασης κάθε ζημίας που
προκαλείται στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού
Στο ίδιο άρθρο προστέθηκε παράγραφος (παρ. 2) η οποία δίνει τη δυνατότητα

στην εταιρία να αναλαμβάνει έργα εκτός του άξονα της Εγνατίας Οδού. Αναφέρεται
δηλαδή ότι «με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
ΠΕΧΩΔΕ, μπορεί να ανατίθεται στην εταιρία ή αρμοδιότητα ανάθεσης και η
διοίκηση της εκπόνησης μελέτης για την κατασκευή άλλου έργου, καθώς και η
ανάθεση και διοίκηση εκτέλεσης άλλου έργου. Με την απόφαση καθορίζονται
ειδικότερα οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις της εταιρίας «Εγνατία Οδός ΑΕ», οι
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σχέσεις της με τον κύριο του έργου, ο τρόπος χρηματοδότησης των μελετών και των
έργων, τα αποφαινόμενα όργανα και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της
παραγράφου αυτής».
Τέσσερα σημεία θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα στο θεσμικό πλαίσιο που
διέπει την ΕΟΑΕ, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία στην πορεία της εταιρίας μέχρι
σήμερα και επομένως πρέπει να ληφθούν υπόψη στον καθορισμό της στρατηγικής
της για το μέλλον :
•

η ΕΟΑΕ αποτελεί το πρώτο και το μεγαλύτερο πείραμα οργάνωσης και
λειτουργίας, στη χώρα μας, «κρατικής ανώνυμης εταιρίας», στον τομέα των
δημοσίων

έργων

(ακολούθησε

η

ΕΡΓΟΣΕ

ΑΕ

και

η

ΘΕΜΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ) (8)
•

η ΕΟΑΕ είναι μέχρι σήμερα η μοναδική κρατική ανώνυμη εταιρία για τη
διαχείριση οδικού έργου

•

η ΕΟΑΕ είναι η μοναδική κρατική ανώνυμη εταιρία που έχει την έδρα της εκτός
Αττικής

•

η διαχείριση της Εγνατίας Οδού από μια κρατική ανώνυμη εταιρία δεν συνιστά
κατά κανένα τρόπο σύμβαση παραχώρησης δημοσίου έργου. Οπως είδαμε στο
Κεφάλαιο 1, παρ. 1.6.6, κύριο χαρακτηριστικό της σύμβασης παραχώρησης
δημοσίων έργων αποτελεί το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται
σε

παραχώρηση

εν

όλω

ή

εν

μέρει

του

δικαιώματος

εκμετάλλευσης

κατασκευασθέντος έργου για συγκεκριμένο χρόνο. Η έννοια της εκμετάλλευσης,
όπως και στο κοινοτικό δίκαιο, ομοίως και στο εσωτερικό, ενέχει το στοιχείο του
επιχειρηματικού κινδύνου στον οποίο εκτίθεται ο ανάδοχος παραχώρησης και της
ανταποδοτικότητας του έργου που κατασκεύασε προς εκμετάλλευση. Η Εγνατία
οδός, παρότι κατασκευάζεται βάσει ειδικού νόμου (Ν.2229/92), είναι δημόσιο
έργο με αναθέτουσα αρχή μια κρατική ανώνυμη εταιρία (ΕΟΑΕ), αντί του
Δημοσίου

και

δεν

φέρει

κανένα

ίχνος

συγχρηματοδότησης

ή

αυτοχρηματοδότησης (11).

3.3.4 Οι ιδιωτικοί φορείς του κλάδου των toll road operators
Η ιδιωτική χρηματοδότηση στον τομέα των δημοσίων έργων προβλέπεται σε
ρύθμιση για τους υπόγειους χώρους στάθμευσης που έγινε με το Νόμο 2052 της 3/8
Ιουνίου

1992 (ΦΕΚ 94 Α’): «Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και
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πολεοδομικές ρυθμίσεις». Στο άρθρο 6 του νόμου αυτού προβλέπεται ότι «στα έργα
που εκτελούνται με ολική ή μερική χρηματοδότηση από ιδιωτικούς φορείς έναντι
ολικής ή μερικής παραχώρησης για ορισμένο χρόνο της εκμετάλλευσης αυτών στους
παραπάνω φορείς, ο τρόπος καθορισμού των διοδίων και η αναπροσαρμογή τους
κατά τη διάρκεια της παραχώρησης, μπορεί να καθορίζεται με τη διακήρυξη για την
ανάθεση κατασκευής των έργων αυτών».

Η ρύθμιση αυτή του Ν.2052/92 θεωρήθηκε από πολλούς ως η κερκόπορτα από
την οποία εισέβαλαν στο ελληνικό δίκαιο οι συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων
έργων και οι διάφοροι τύποι μέσω των οποίων αυτές υλοποιούνται (11).
Στη δεκαετία 1990-2000, ο νέος διεθνής αερολιμένας των Σπάτων, η ζεύξη ΡίουΑντιρρίου, ο περιφερειακός δακτύλιος της Αθήνας και το Μετρό της Θεσσαλονίκης
ήταν τα «μεγάλα έργα» που δημοπρατήθηκαν ως συμβάσεις παραχώρησης. Από τα
παραπάνω έργα, η σύμβαση του Μετρό Θεσσαλονίκης δεν προχώρησε δεδομένου ότι
δεν κατέστη δυνατή η ιδιωτική χρηματοδότηση του έργου. Πρόσφατα, το Σεπτέμβριο
2003, εξαγγέλθηκε ότι το έργο θα κατασκευασθεί ως δημόσιο έργο, δηλαδή
χρηματοδοτούμενο απο τις Δημόσιες επενδύσεις.
Στον κλάδο των ιδιωτικών φορέων «toll road operators», μέχρι σήμερα στην
Ελλάδα, ανήκουν οι εταιρίες που διαχειρίζονται την Αττική οδό και τη γέφυρα ΡίουΑντιρρίου. Πριν αναφερθούμε στις εταιρίες αυτές θα παρουσιάσουμε τις διαδικασίες
των συμβάσεων παραχώρησης όπως αυτές ακολουθήθηκαν στις περιπτώσεις των δύο
παραπάνω «μεγάλων» έργων.

3.3.4.1 Διαδικασίες των συμβάσεων παραχώρησης
Ο τρόπος με τον οποίο προκηρύσσονται, χρηματοδοτούνται και εκτελούνται τα
αυτοχρηματοδοτούμενα ή (συχνότερα) συγχρηματοδοτούμενα έργα στην Ελλάδα έχει
συχνά προκαλέσει αντιπαραθέσεις σε πολιτικό, επιχειρηματικό αλλά και νομικό
επίπεδο. Η κριτική αφορά συνήθως είτε το μερίδιο του κόστους που βαρύνει το
Ελληνικό Δημόσιο είτε τους κινδύνους που αυτό αναλαμβάνει στα πλαίσια των
συμβάσεων (12).
Κυρίαρχη διάσταση στη νομική μορφή της παραχώρησης είναι η μακρόχρονη
συνεργασία μεταξύ του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, που συνεπάγεται μια
ισορροπημένη κατανομή των κινδύνων και των αποτελεσμάτων, ανάλογα με τη φύση
του έργου και την οικονομική του ισορροπία (13).
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Η σχέση ανάμεσα στη χρηματική αξία ενός έργου και στις προβλέψεις εσόδων
που

θα

προσπορίσει

η

λειτουργία

του,

καθορίζει

το

εάν

το

έργο

αυτό

αυτοχρηματοδοτείται από τον ιδιωτικό τομέα, ή συγχρηματοδοτείται και από το
Δημόσιο, εάν το έργο δανειοδοτείται ή όχι από εμπορικές τράπεζες και, γενικά, αν
κατασκευάζεται μέσα στα πλαίσια μιας σύμβασης παραχώρησης. Τη σχέση αυτή
επιζητούν με τα χρηματοδοτικά τους σχέδια οι Όμιλοι που συμμετέχουν στους
αντίστοιχους διαγωνισμούς. Η χρηματική αξία ενός έργου παραχώρησης είναι το
άθροισμα:
•

της χρηματικής αξίας μελετών -κατασκευών του έργου που εκφράζεται συνήθως
με ένα κατ’ αποκοπήν τίμημα μη αναθεωρημένο (fixed lump sum price)

•

των λειτουργικών δαπανών του Αναδόχου Παραχώρησης κατά την περίοδο της
κατασκευής

•

των διαχρονικών δαπανών του Αναδόχου Παραχώρησης κατά την περίοδο της
εκμετάλλευσης

•

των δαπανών του Αναδόχου Παραχώρησης για τις πάσης φύσεως ασφαλιστικές
καλύψεις κατά την περίοδο της κατασκευής και της εκμετάλλευσης. (13)
Το Ελληνικό Δημόσιο, μετά την ανάδειξη του Αναδόχου Παραχώρησης, συνάπτει

μαζί του σύμβαση η οποία κυρώνεται με Νόμο από τη Βουλή. Μετά την κύρωση της
σύμβασης, ο Ανάδοχος αρχίζει διαπραγματεύσεις

με τις Τράπεζες που θα

χρηματοδοτήσουν το έργο. Η έναρξη ισχύος της σύμβασης παραχώρησης συνήθως
προϋποθέτει την εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Παρόλα τα προβλήματα που
δημιουργούνται λόγω της κύρωσης της σύμβασης με Νόμο του Κράτους, διότι
οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης πρέπει να γίνεται στο εξής με Νόμο, η
πρακτική αυτή έχει μέχρι σήμερα ακολουθηθεί στις συμβάσεις της Αττικής οδού και
της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. Με αυτόν τον τρόπο κατοχυρώνονται τα δικαιώματα
του Αναδόχου και μερικές φορές εισάγονται παρεκκλίσεις από ειδικά νομοθετήματα
(πχ. επίσπευση χορήγησης αδειών, θέσπιση ειδικού φορολογικού καθεστώτος κλπ.).
Η ποιότητα και η ταχύτητα εκτέλεσης του έργου προϋποθέτουν διαδικασίες
αποτελεσματικού ελέγχου της μελέτης και της κατασκευής. Συνήθως η επίβλεψη της
κατασκευής του έργου ανατίθεται σε Ανεξάρτητο Μηχανικό, ο οποίος προτείνεται
από τον Ανάδοχο, εγκρίνεται από το Δημόσιο και αμείβεται μέσω των δανειστριών
Τραπεζών σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Με την ίδια διαδικασία
προσλαμβάνεται Ανεξάρτητος Ελεγκτής ο οποίος ελέγχει τις μελέτες. Ο Ανεξάρτητος

122

Μηχανικός και ο Ελεγκτής μελετών είναι Γραφεία διεθνούς εμβέλειας, κύρους και
φήμης και ο ρόλος τους στη διενέργεια των εργασιών και στις σχέσεις Αναδόχου και
Δημοσίου είναι καθοριστικός. (13)

3.3.4.2 Η εταιρία ‘Αττική Οδός ΑΕ’
Η Αττική οδός, είναι η περιφερειακή οδός της Αθήνας, που αποτελούσε τμήμα του
χωροταξικού σχεδιασμού της πόλης από

το

1950.

Από

την εποχή

εκείνη,

απαγορεύθηκε η πολεοδόμηση κατά μήκος της ζώνης κατάληψης της Αττικής οδού
και άρχισε η εκπόνηση μιας σειράς κυκλοφοριακών μελετών. Τελικά, το 1994, το
ΥΠΕΧΩΔΕ, δημοπράτησε την κατασκευή της Αττικής οδού με το σύστημα ΒΟΤ
(Build- Operate-Transfer).
Η Αττική οδός αποτελείται από δύο τμήματα, το τμήμα Ελευσίνα-Σταυρός-Σπάτα,
μήκους 52 χλμ. και το τμήμα της Δυτικής Περιφερειακής οδού Υμηττού μήκους 13
χλμ. Έχει 31 κόμβους, που τη συνδέουν με το υφιστάμενο δίκτυο και αποτελεί ένα
από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής του προγράμματος Διευρωπαϊκών δικτύων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει υπολογισθεί ότι από το 2004 θα εξυπηρετεί 183.000
χρήστες ημερησίως ή 65 εκατομμύρια οχήματα το χρόνο. Το 2015 ο αριθμός αυτός
θα ανέλθει σε 283.000 οχήματα ημερησίως. (14)
Σύμφωνα με τις οικονομοτεχνικές μελέτες που εκπονήθηκαν από την Κυβέρνηση,
η Αττική οδός αναμένεται να απορροφήσει το 10% της συνολικής κυκλοφορίας της
Αττικής, δημιουργώντας

εξοικονόμηση 270.000 ανθρωποωρών ημερησίως και

συνακόλουθες

σε

ωφέλειες

κατανάλωση

καυσίμων

(εξοικονόμηση

1,5-2,0

εκατομμυρίων λίτρων καυσίμων ημερησίως), σε αύξηση της ασφάλειας των
εποχουμένων και σε μείωση της ρύπανσης.
Η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρίας «Αττική Οδός ΑΕ»
κυρώθηκε με τον Ν. 2245/1996 από τη Βουλή. Στην εταιρία μέτοχοι ήταν 13 εταιρίες
από τις οποίες 12 ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες και μία Γαλλική διεθνής
εταιρία με εμπειρία στη λειτουργία αυτοκινητοδρόμων (Transroute International SA).
Μεγαλύτερη συμμετοχή έχει η εταιρία ΑΚΤΩΡ ΑΕ με ποσοστό

11,15% του

μετοχικού κεφαλαίου, ενώ οι λοιπές εταιρίες μετέχουν με μικρότερα ποσοστά της
τάξεως του 3,7-7,4%. Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης είναι 23 έτη (5 έτη
διάρκεια κατασκευής και 18 έτη πλήρους λειτουργίας). Ως ημερομηνία αρχής της
πλήρους λειτουργίας θεωρείται η 1 /7/2004.
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Γράφημα 3.2: Συμβατικές σχέσεις των συμμετεχόντων στο σχήμα παραχώρησης της
Αττικής οδού, Πηγή: [14]

Σύμφωνα

με

τη

σύμβαση,

την

κατασκευή

του

έργου

αναλαμβάνει

κατασκευαστική κοινοπραξία. Για τη συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση
ιδρύθηκε ξεχωριστή εταιρία

απο τους μετόχους της ‘Αττική Οδός ΑΕ’, η εταιρία

‘Αττικές Διαδρομές ΑΕ’. Το κόστος κατασκευής του έργου υπολογίσθηκε σε 447 δις
δραχμές. Το κόστος αυτό καλύπτεται κατά 14% από ίδια κεφάλαια, 43% από δάνειο
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 10% από δάνεια άλλων τραπεζών και 33%
από κρατικές επιχορηγήσεις.
Σε αντάλλαγμα, στον παραχωρησιούχο (ανάδοχο της σύμβασης παραχώρησης),
παρέχεται το δικαίωμα επιβολής και είσπραξης διοδίων κατά τη διάρκεια της
περιόδου παραχώρησης καθώς και το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης των κάθε
είδους χρήσεων. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει να παραχωρήσει στον ανάδοχο,
τους χώρους που θα έχουν τη χρήση Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών
(ΣΕΑ), στους οποίους ο ίδιος ο παραχωρησιούχος ή τρίτος που συνεργάζεται με
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αυτόν,

θα

μπορεί να

κατασκευάσει

πρατήρια

υγρών

καυσίμων,

πλυντήρια

αυτοκινήτων, αναψυκτήρια και άλλες εμπορικές εκμεταλλεύσεις για διάστημα ίσο με
την περίοδο παραχώρησης του κυρίου έργου.

Σε ξηρά, αέρα και θάλασσα η μάχη των φαστ φουντ
Στην Αττική οδό στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους οι εταιρίες μαζικής εστίασης,
έχοντας σε μεγάλο βαθμό ολοκληρώσει τις επενδύσεις τους στο υπόλοιπο οδικό
δίκτυο. Ήδη από το 2002 ο όμιλος «Γρηγόρης» σε συνεργασία με την ΕΚΟ
δραστηριοποιείται στην περιοχή της Παλλήνης, ενώ από τα τέλη του 2003 ξεκίνησε
η λειτουργία καταστημάτων «Γρηγόρης» και στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Αντίστοιχα, πριν από τους Ολυμπιακούς αγώνες αναμένεται να ξεκινήσει η
λειτουργία δύο καταστημάτων «Goody’s» και «Flocafe» επί της Αττικής οδού στο
ύψος της Παλλήνης, τα οποία θα προστεθούν στα 11 καταστήματα που ήδη
λειτουργούν σε οδικούς άξονες.
Το ενδιαφέρον που δείχνει ο επιχειρηματικός κόσμος για εγκατάσταση επί της
Αττικής οδού μετατρέπει τη συγκεκριμένη κλειστή αγορά σε «χρυσωρυχείο».
Ενδεικτικό είναι πως σύμφωνα με τα στοιχεία από τη διεύθυνση λειτουργίας της
«Γρηγόρης-Cofeeright», τα έσοδα από τα καταστήματα σε αεροδρόμια, τρένα και
εθνικές οδούς φέρνουν το 35% του τζίρου.
Εταιρίες

όπως

ο

όμιλος

«Everest»

και

η

«McDonald’s»,

δραστηριοποιούνται στους άξονες Αθήνα-Θεσσαλονίκη και

που

ήδη

Αθήνα -Πάτρα,

προετοιμάζουν την επέκταση των δραστηριοτήτων τους. Με την ολοκλήρωση των
έργων επιχειρηματικό ενδιαφέρον θα αποκτήσουν η Ιονία και η Εγνατία οδός.
(ΤΑ ΝΕΑ, 15/5/2004)

3.3.4.3 Η εταιρία ‘ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ’
Η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου είναι το πρώτο μεγάλο συγχρηματοδοτούμενο έργο
υποδομής που δημοπρατήθηκε και σχεδιάσθηκε εκτός Αττικής και μάλιστα σε μια
περιοχή της Ελλάδας η οποία δεν υπήρξε ιδιαίτερα ευνοημένη. Το έργο είναι μέρος
των διευρωπαϊκών δικτύων και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της οργάνωσης των
αυτοκινητοδρόμων της Ελλάδας αποτελώντας σύνδεση του ΠΑΘΕ με τη δυτική
Ελλάδα στο πλαίσιο της οποίας σχεδιάσθηκε και η Ιόνια οδός με στόχο να
συναντήσει την Εγνατία. (11)
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Η γέφυρα κατασκευάζεται σε μια σεισμοπαθή περιοχή και η κατασκευή της
απαιτεί αυξημένη τεχνολογική συνέπεια και ικανότητες. Το έργο ανέλαβε με
σύμβαση παραχώρησης που υπογράφηκε στις 3/1/1996, η παραχωρησιούχος εταιρία
Γαλλο-Ελληνικός Φορέας Υπερθαλάσσιας ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου (ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ)
της οποίας μέτοχοι είναι οι:
• Όμιλος GTM
• Τεχνική Εταιρία Βόλου ΑΕ
• Ελληνική Τεχνοδομική ΑΕ
• Ζεύς ΑΤΕ
• Αθηνά ΑΕΤΒ & ΤΕ
• Προοδευτική ΑΤΕ
•

Κ. 1. Σαραντόπουλος ΑΕ (15)
Η συνολική δαπάνη κατασκευής του έργου υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 740

εκατ. €. Η χρηματοδότηση του έργου έγινε κατά 40% από το Ελληνικό Δημόσιο,
κατά 50% με δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και κατά 10% από ίδια
κεφάλαια των εταιριών που συμμετείχαν στην κατασκευή. Η περίοδος μελέτηςκατασκευής προβλέπεται να διαρκέσει επτά χρόνια. Εντός του 2004 αναμένεται η
περαίωση του έργου. Η κατασκευάστρια κοινοπραξία έχει δεσμευτεί ότι η πρώτη
επίσημη διάβαση της γέφυρας θα γίνει στις 8 Αυγούστου, από δρομέα που θα
μεταφέρει την Ολυμπιακή Δάδα. Η περίοδος εκμετάλλευσης θα είναι διάρκειας 35
ετών. Η επιβολή διοδίων συνιστά ένα από τα συμβατικά ανταλλάγματα που λαμβάνει
ο ανάδοχος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Προσδοκούν κέρδη από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου
Η κοινοπραξία Γέφυρα Λειτουργία, που θα αναλάβει την εκμετάλλευση της
γέφυρας του Ρίου-Αντιρρίου σχεδιάζει ήδη την τιμολογιακή πολιτική της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα διόδια που θα πληρώνουν τα διερχόμενα αυτοκίνητα,
θα καθορίζονται ανάλογα με το μέγεθος τους και θα είναι αισθητά ακριβότερα από
αυτά που πληρώνουν σήμερα στα ferries (6,6 €). Με διόδια 8-10 €, στα ταμεία της
κοινοπραξίας θα μπαίνουν σε ημερήσια βάση περίπου 80.000 €, καθώς τα
αυτοκίνητα που περνούν τη γέφυρα υπολογίζονται σε 10.000 την ημέρα. Μάλιστα,
τις ημέρες αιχμής, τα διερχόμενα αυτοκίνητα υπολογίζονται σε 25.000.
Στην κοινοπραξία Γέφυρα Λειτουργία τη μερίδα του λέοντος κατέχει με ποσοστό
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53% η Γαλλική εταιρία Cofiroute (κατασκευαστικός όμιλος Vinci), ενώ από
Ελληνικής πλευράς οι κατασκευαστικοί όμιλοι Ελληνική Τεχνοδομική με ποσοστό
15,48%, J&P Άβαξ με ποσοστό 1 1,12%, Αθηνά με ποσοστό 7,74%, Παντεχνική με
4,84% και Προοδευτική με 7,74%.
Στα σημερινά εργοτάξια θα κατασκευασθούν κτίσματα που θα σχετίζονται με
πολιτιστικές

και

επιστημονικές

εκδηλώσεις,

ενώ

σε

περιοχή

του

έργου

προβλέπεται, σύμφωνο με μελέτη του Πανεπιστημίου Πάτρας, η κατασκευή
μαρίνας.
(ΤΑ ΝΕΑ, ένθετο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 30/4/2004)

3.3.5 Κριτική του συστήματος των toll road operators της Ελλάδας
Παρόλο που οι μεταφορές έπαιζαν και παίζουν ένα πρωτεύοντα ρόλο στη
μεταπολεμική ανασυγκρότηση και πορεία της χώρας, καμία Ελληνική κυβέρνηση δεν
κατόρθωσε να διαμορφώσει και πολύ περισσότερο να ακολουθήσει μια συνεκτική και
ολοκληρωμένη Εθνική πολιτική Μεταφορών. Η εικόνα των τελευταίων 20 χρόνων,
είναι μια εικόνα όπου η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί (συνήθως με πολλή
καθυστέρηση)

τις

γενικές

γραμμές

της

Ευρωπαϊκής

Πολιτικής

Μεταφορών,

εφαρμόζοντας μέτρα που αποφασίζονται στις Βρυξέλλες, αλλά αδυνατεί (ή δεν θέλει)
να

μπεί

στη

διαδικασία

διαμόρφωσης

και

υποστήριξης

μιας

ενιαίας

και

ολοκληρωμένης Εθνικής Πολιτικής Μεταφορών. Πρωταρχικός στόχος αυτής της
πολιτικής είναι η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των εγγενών πλεονεκτημάτων που
χαρακτηρίζουν τα επιμέρους μεταφορικά μέσα. (16) Ειδικά στον τομέα των
αυτοκινητοδρόμων

παρατηρούμε

ένα

έντονο

κατακερματισμό

αρμοδιοτήτων

(Πίνακας 3.2).
Η διαχείριση των Ελληνικών αυτοκινητοδρόμων του Διευρωπαϊκού δικτύου
ανατέθηκε από την Ελληνική Πολιτεία σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με τα
εξής τρία μοντέλα :
• Με σύμβαση παραχώρησης (Αττική οδός, Ρίο-Αντίρριο, νέα σχήματα στα πλαίσια
των έργων του 3 ου ΚΠΣ).
• Με τις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων - ΕΥΔΕ (ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ, ΕΥΔΕ
ΜΕΔΕ, ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων κλπ.) για τη διαχείριση της
κατασκευής και της συντήρησης. Η εκμετάλλευση των αντίστοιχων τμημάτων

γίνεται από την ΤΕΟ ΑΕ.
• Με μια κρατική ανώνυμη εταιρία, την «Εγνατία Οδός ΑΕ» με σκοπό την
κατασκευή,

συντήρηση,

λειτουργία

και

εκμετάλλευση

του

ομώνυμου

αυτοκινητοδρόμου.
Οι παραπάνω φορείς, είτε είναι ιδιωτικοί είτε κρατικοί, αν και λειτουργούν
ανεξάρτητα, έχουν ένα κοινό σημείο: παρέχουν εν τοις πράγμασι, συνολικά ή
μερικώς, υπηρεσίες road operation για λογαριασμό της Πολιτείας.
Κατακερματισμός αρμοδιοτήτων υπάρχει και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Εν τούτοις,
στις άλλες χώρες, το Κράτος δεν έπαψε να ασκεί το βασικό ρόλο του ρυθμιστή
(regulator) έχοντας ως δεδομένο το γεγονός ότι στα θέματα ασφάλειας γενικότερα και
της οδικής ασφάλειας πιο συγκεκριμένα, το Κράτος είναι πάντα ο τελικός υπόλογος
έναντι των πολιτών. Επομένως και στη χώρα μας η Πολιτεία οφείλει αφ’ ενός να έχει
προετοιμάσει το κανονιστικό πλαίσιο (regulatory regime) για τη διαχείριση (μελέτη,
κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία) των αυτοκινητοδρόμων, το οποίο θα πρέπει
να ισχύει για όλους τους αυτοκινητόδρομους, ανεξαρτήτως του φορέα διαχείρισης
και αφ’ ετέρου να συστήσει και να εδραιώσει τη λειτουργία των σχετικών ελεγκτικών
μηχανισμών.
Όπως προκύπτει από τη διεθνή εμπειρία, στους αυτοκινητοδρόμους, λόγω των
υψηλών φόρτων, των μεγάλων ταχυτήτων και των σημαντικών τεχνικών έργων
(σήραγγες, γέφυρες) οι συνέπειες του κακού συντονισμού στην παροχή των
υπηρεσιών αυτοκινητοδρόμων είναι ανυπολόγιστες (πχ. η έκταση του δυστυχήματος
που προκλήθηκε από την πυρκαγιά φορτηγού μέσα στη σήραγγα του Mont Blanc,
λόγω της ασυνεννοησίας των Γαλλικών και Ιταλικών φορέων διαχείρισης της
σήραγγας).
Στην Ελλάδα, η μέχρι σήμερα, κατά περίπτωση, θέσπιση ρυθμίσεων για τις
συμβάσεις παραχώρησης και η απουσία ρυθμίσεων για τους κρατικούς φορείς
δημιουργεί ένα καθεστώς με πολύ αρνητικές συνέπειες. Οι συνέπειες αυτές γίνονται
περισσότερο εμφανείς υπό συνθήκες που συνήθως χαρακτηρίζονται ως «ακραία
φαινόμενα» και απαιτούν υψηλό βαθμό ετοιμότητας για την αντιμετώπισή τους.
Σε μια εποχή όπου το ζητούμενο στην Ευρώπη είναι η σύγκλιση, η συνοχή και
διαλειτουργικότητα των διαφόρων συστημάτων, στην Ελλάδα, οι φορείς των
αυτοκινητοδρόμων,

διαχειρίζονται

τις

οδούς,

χωρίς

συντονισμό

και

ενιαίες

προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας. Το αντίθετο μάλιστα, η άγνοια, η μη
συμμόρφωση σε στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας και η έλλειψη αυτού που οι Ιταλοί
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αποκαλούν «cultura autostradale», θεωρείται ελληνική «λεβεντιά» που αποτυπώνεται
ακόμη και σε δημοσιεύματα που κατά καιρούς κυκλοφορούν, εκθέτοντας επικίνδυνες
απόψεις στο ευρύ κοινό (βλ. ένθετο).

Η ενηλικίωση της αυτοδιοίκησης
....να έχουν λόγο οι τοπικές κοινωνίες για πολλά ζητήματα και μάλιστα όχι με την
υπάρχουσα δομή τους, αλλά έως και τον σχηματισμό τοπικών μορφωμάτων
διακυβέρνησης. Με δυο λόγια: το «λιγότερο κράτος», που το μάθαμε απο τα τέλη
των σέβεντις στην Ευρώπη, σημαίνει

«λιγότερο κεντρικό κράτος». Κι αυτό

σημαίνει ότι ξεκινά ένα μεσοδιάστημα (που μπορεί να κρατήσει και δέκα και είκοσι
χρόνια) όπου οι αρμοδιότητες και οι διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή θα
είναι συχνά αναπάντεχες.
Διασχίζοντας μια διαπεριφερειακή εθνική οδό, θα’ ρθει μια στιγμή που θα
καταλαβαίνουμε ότι αλλάξαμε νομό, όχι από τις ταμπέλες και το πολιτικό χρώμα,
αλλά από τη διαφορά στην καθαριότητα, στην πολεοδομική τάξη, στην προβολή των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, ακόμη και στις τιμές του φραπόγαλου στις καντίνες.
Αυτό θα πεί τοπική διακυβέρνηση.
Απόσπασμα από άρθρο του Π.Θεοδωρίδη, ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, 7/2/2004

Από την αρχιτεκτονική του συστήματος που παρουσιάσθηκε απουσιάζει ένας
φορέας-ομπρέλα ο οποίος:
•

θα ρυθμίζει τους κανόνες του παιχνιδιού (πχ. κοινή πολιτική τιμολόγησης
διοδίων)

•

θα

την ομοιόμορφη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (πχ.

εγγυάται

στους αυτοκινητόδρομους με σύμβαση παραχώρησης υπάρχει πρόβλεψη
οδικής βοήθειας και αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών κάτι που δεν έχει
προβλεφθεί για τους υπόλοιπους κρατικούς αυτοκινητοδρόμους)
•

θα

κατανέμει

τους διαθέσιμους πόρους με γνώμονα την περιφερειακή

ανάπτυξη
•

θα ελέ}’χει τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων (17)

Δυστυχώς,

δεν

φαίνεται

να

έχει

γίνει

ολοκληρωμένος

οικονομοτεχνικός

σχεδιασμός του συστήματος των αυτοκινητοδρόμων της Ελλάδας. Με δεδομένο
μάλιστα, ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί μόνον την κατασκευή των έργων και θεωρεί τις

129

δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας τους ως μη επιλέξιμες είναι αμφίβολο αν θα
υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι ώστε τα έργα που κατασκευάζονται να μπορούν να
λειτουργήσουν με υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας και επιπέδου εξυπηρέτησης.
Τι θα μπορούσε να έχει γίνει; Ενδεχομένως να ακολουθηθεί το Ιταλικό
παράδειγμα όπου στη Νότια Ιταλία δεν μπήκαν διόδια προκειμένου να ενισχυθεί η
τοπική οικονομία και να συγκλίνει με τον πλούσιο Βορρά. Για παράδειγμα, η
χρηματοδότηση

της

συντήρησης

και

λειτουργίας

των

πιο

«φτωχών»

σε

κυκλοφοριακούς φόρτους τμημάτων αυτοκινητοδρόμων (υπάρχουν τέτοια τμήματα
με χαμηλούς φόρτους και στην Εγνατία οδό στα τμήματα της Ηπείρου και της
Θράκης) θα μπορούσε να γίνει από μέρος των διοδίων των «πλουσίων» τμημάτων,
όπως είναι αυτά γύρω από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.
Σ’ αυτό το σημείο έγκειται άλλωστε και η κριτική κατά των συμβάσεων
παραχώρησης που κατηγορούνται ότι αφορούν περιοχές -φιλέτα, ενώ οι «άγονες
γραμμές» αφήνονται στη δικαιοδοσία των φορέων του Δημοσίου.

3.4 Οι Ευρωπαϊκές εταιρίες του κλάδου των toll road operators
Είδαμε στην εισηγητική έκθεση του νόμου ίδρυσης

της

ΤΕΟ ΑΕ ότι η υπό

ίδρυση εταιρία πρέπει να έχει ως πρότυπο τους αντίστοιχους οργανισμούς της
Ευρώπης που έχουν συστήσει την ASECAP ( Association des Societes Europeennes
Concessionnaires d’ Autoroutes a Peage- Ευρωπαϊκή Ένωση των Εταιριών με
σύμβαση παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων με διόδια).
Η ASECAP είναι μη κυβερνητικός οργανισμός που διαδέχθηκε στις 8/2/1993 την
προγενέστερη SECAP (Secretariat Europeen des Concessionnaires d’ Autoroutes a
Peage) που είχε ιδρυθεί το

1975.

Η ASECAP σήμερα αντιπροσωπεύει
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Ευρωπαϊκές δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρίες που διαχειρίζονται περίπου 22.000 χλμ.
αυτοκινητοδρόμων με διόδια σε 14 χώρες. (18)
Το ενδιαφέρον της ASECAP εστιάζεται στην Ευρώπη και στην εναρμόνιση του
Διευρωπαϊκού δικτύου. Με τον όρο «εναρμόνιση» δεν νοείται μόνον η εναρμόνιση
των τεχνικών χαρακτηριστικών των αυτοκινητοδρόμων αλλά και η λειτουργική
εναρμόνιση. Στόχος είναι να αισθάνεται ό χρήστης σε όλα τα σημεία του
διευρωπαϊκού δικτύου την ίδια ασφάλεια, άνεση και εξυπηρέτηση.
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Μέση
α/α

Χώρα

Αριθμός

Μήκος

Αριθμός

ημερήσια

Έσοδα

εταιριών

οδού

σταθμών

κυκλοφορία

(εκατ.€)

(Χλμ.)

διοδίων

(οχήματα)

14

29.447

576,4

1

13.747

27,7

26

11.630

88,7

1

9.350

74,9

7.771,1

521

26.066

1

87?

16

18.700

98,3

2

354

2

15.800

59,2

Ιταλία

24

5.593,3

456

36.850

9

Νορβηγία

33

689,1

108

7.015

428,4

10

Πορτογαλία

4

90

27.820

452,4

11

Σερβία

12

Σλοβενία

21

19.150

104,3

13

Ισπανία

193

23.017

1.407,6

14

Ουκρανία

1

Αυστρία

2

Βέλγιο

1

3

Κροατία

3

600,6

4

Δανία

1

16"

5

Γ αλλία

11

6

Ελλάδα

7

Ουγγαρία

8

Σύνολο

2.000
1,4'

1.219

5.450

3.506

545
1
26
1

338,2
2.442
84,44
22.525,1

12.273,9

Πίνακας 3.4: Χώρες μέλη τ?/ς ASECAP, Πηγή: [18]
1 .Πρόκειται για τη σήραγγα Liefkenshoek κάτω από τον ποταμό Escaut στην περιφερειακή οδό
της Antwerp που συνδέει τη Γαλλία με την Ολλανδία
2. Πρόκειται για τη σύνδεση Oresundμεταξύ Κοπεγχάγης (Δανία) και Malmoe (Σουηδία)
3. Αφορά μόνον το δίκτυο του ΤΕΟ (Η Εγνατία Οδός ΑΕ και η Απική Οδός ΑΕ δεν είναι μέλη
της ASECAP)
4. Αφορά το τμήμα Lviv- Krakovets του διαδρόμου 3 (Βερολίνο-Δρέσδη- Lviv-Κίεβο) που είναι
υπό κατασκευή

Οι σκοποί της ASECAP, όπως διατυπώνονται από τον νυν Πρόεδρο της Ένωσης κ.
Remy Chardon, είναι:
• η υπεράσπιση της επιβολής διοδίων ως του πιο αποτελεσματικού τρόπου για τη
χρηματοδότηση της κατασκευής και λειτουργίας αυτοκινητοδρόμων και μεγάλων
οδικών υποδομών
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• η προώθηση της εικόνας του κλάδου των toll road operators
• η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα
των δικτύων και να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια και άνεση των χρηστών
• η ανταλλαγή γνώσης και κάθε είδους πληροφορίας που αφορά στην κατασκευή
και λειτουργία αυτοκινητοδρόμων, γεφυρών και σηράγγων
• η εκπόνηση μελετών για τεχνικά, διοικητικά, και οικονομικά ζητήματα
• η συλλογή τεχνικών δεδομένων και στατιστικών στοιχείων για τα Ευρωπαϊκά
δίκτυα με διόδια και η παροχή των στοιχείων αυτών στα μέλη και σε όλους τους
ενδιαφερομένους οργανισμούς
Οι σκοποί της ASECAP ταυτίζονται με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι’
αυτό το λόγο η ASECAP είναι βασικός συνεργάτης των θεσμικών οργάνων της
(Επιτροπή και Ευρωκοινοβούλιο) και χρηματοδοτείται από αυτή σε προγράμματα
όπως το CESARE και το PISTA που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη ενός συστήματος
ηλεκτρονικών διοδίων που θα είναι το ίδιο για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Οι ηγέτες του κλάδου των toll road operators, μέλη της ASECAP είναι οι Γαλλικές
και Ιταλικές εταιρίες.

Αν λάβουμε υπόψη το

μέγεθος και τα έσοδά τους,

αντιλαμβανόμαστε ότι αυτές αποτελούν ένα από τα πιο ισχυρά Ευρωπαϊκά λόμπυ.

Οι μεγάλοι Όμιλοι Toll road operators
Χώρα

Επωνυμία

Αρμοδιότητα (χλμ.)

Ιταλία

Όμιλος Autostrade

3.408

Γαλλία

Όμιλος ASF

2.800

Ισπανία

Όμιλος Abertis

1.500

Όμιλος Brisa

1.000

Πορτογαλία

Πίνακας 3.5: Οι μυγάλοι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Toll road operators, Πηγή: [23]
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3.4.1

Το σύστημα των Γαλλικών εταιριών διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων (19)

3.4.1.1 Γενικά
Η

Γαλλία

ξεκίνησε

καθυστερημένα

το

πρόγραμμα

της

κατασκευής

αυτοκινητοδρόμων. Η καθυστέρηση αυτή ξεπεράσθηκε χάρις στο νομικό πλαίσιο της
παραχώρησης που ίσχυσε με νόμο του 1955. Με το σύστημα αυτό το Γαλλικό
Κράτος μπορούσε να αναθέσει σε εταιρίες παραχώρησης την κατασκευή και
διαχείριση αυτοκινητοδρόμων. Συγκεκριμένα το Κράτος:
• εκπονεί το masterplan (τη διαδρομή του αυτοκινητοδρόμου)
• ορίζει το ύψος των απαιτουμένων επενδύσεων
• προσδιορίζει την περίοδο της παραχώρησης (αρχικά 30 χρόνια)
• καθορίζει και ελέγχει τις τεχνικές προδιαγραφές
Με βάση τη σύμβαση παραχώρησης, η παραχωρησιούχος εταιρία είναι υπεύθυνη
για τη χρηματοδότηση του έργου, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία
των διοδίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τη σύμβαση.
Αρχικά, η ανάθεση στην παραχωρησιούχο γινόταν intuiti personae: δηλαδή το
Κράτος ανέθετε σε παραχωρησιούχους εταιρίες, χωρίς διαγωνισμό, με απευθείας
ανάθεση τη σύμβαση παραχώρησης, κυρίως με γεωγραφικά κριτήρια.

Η Ευρωπαϊκή οδηγία της 18/7/1989 επέβαλε κανόνες ανταγωνισμού. Έτσι, η
Γαλλική νομοθεσία προσαρμόσθηκε και από την 1/1/1998 η ανάθεση των συμβάσεων
παραχώρησης γίνεται κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού που απαιτεί δημοσίευση στην
εφημερίδα της ΕΕ.

Η ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, σύμφωνα με το νόμο του 1955 γίνεται
μόνον από το Κράτος. Εντούτοις, για έργα όπως σήραγγες και γέφυρες οι δήμοι
μπορούν να προχωρούν σε ανάλογες αναθέσεις είτε σε δημόσιους είτε σε ιδιωτικούς
φορείς.

3.4.1.2 Η χρηματοδότηση του συστήματος
Στην αρχή της εφαρμογής των συστημάτων παραχώρησης, το Γαλλικό Κράτος για
να δώσει ώθηση στις παραχωρησιούχους εταιρίες αναλάμβανε τη χρηματοδότηση
υπό τη μορφή προκαταβολών. Σήμερα, τα ποσά αυτά έχουν επιστραφεί στο Κράτος
το οποίο δεν επιδοτεί πλέον τις παραχωρησιούχους. Το σύστημα χρηματοδοτείται
μέσω

δανείων

που

εξυπηρετούνται

από

τη

συλλογή

των

διοδίων

ενώ

η

αυτοχρηματοδότηση από πλευράς των εταιριών διατηρείται σε μέτρια επίπεδα. Το
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Κράτος, ανάλογα με τη διάρκεια της παραχώρησης ρυθμίζει το ύψος των δανείων τα
οποία η

παραχωρησιούχος διαπραγματεύεται στη

Γαλλική

και στις διεθνείς

χρηματαγορές.
Θα πρέπει να τονισθεί ότι για κάθε εταιρία τα έσοδα αναδιανέμονται εντός της
εταιρίας. Στις ημι-κρατικές εταιρίες, τα πλεονάσματα χρησιμοποιούνται στο σύνολό
τους για την αποπληρωμή των δανείων ή για τη χρηματοδότηση της κατασκευής
νέων τμημάτων αυτοκινητοδρόμων. Η συλλογή διοδίων από τα υφιστάμενα τμήματα
συμβάλλει κατ’ αυτόν τον τρόπο, στη χρηματοδότηση νέων τμημάτων. Χωρίς το
σύστημα αυτό δεν θα είχε αναπτυχθεί το δίκτυο των Γαλλικών αυτοκινητοδρόμων:
πάνω από το 30% του δικτύου κατασκευάσθηκε μ’ αυτόν τον τρόπο!
Ο κρατικός οικονομικός οργανισμός ADF (Autoroutes de France), που ιδρύθηκε
το 1982, αναλαμβάνει τη διαχείριση των οικονομικών πόρων των ημι-κρατικών
παραχωρησιούχων εταιριών (Societes d’ Economic Mixte Concessionaires d’
Autoroutes- SEMCA). Τα πλεονάσματα των
ADF χρησιμοποιεί τα κεφάλαια

SEMCA μεταφέρονται στον ADF. Ο

αυτά για να παρέχει χαμηλότοκα δάνεια στις

παραχωρησιούχους. Εκτός από τον ADF, υπάρχει και το Εθνικό Ταμείο των
Αυτοκινητοδρόμων

(Caisse

Nationale

des

Autoroutes

-CNA),

ίδρυμα

που

δημιουργήθηκε από το Κράτος το 1963. To CNA εξασφαλίζει δάνεια για τις
παραχωρησιούχους εταιρίες στην εσωτερική και στις αλλοδαπές χρηματαγορές.

3.4.1.3 Η ανάπτυξη του συστήματος
Διακρίνονται έξι στάδια ανάπτυξης του συστήματος:

• 1955-1969: ίδρυση των 5 πρώτων SEMCA
ESCOTA, αυτοκινητόδρομος της Κυανής Ακτής, 1956
ASF, αυτοκινητόδρομοι της Νότιας Γαλλίας, 1957
SAPRR, αυτοκινητόδρομοι Παρίσι-Ρήνος-Ροδανός, 1961
SAPN, αυτοκινητόδρομοι Παρίσι-Νορμανδία, 1963
SANEF, αυτοκινητόδρομοι της Βόρειας και Ανατολικής Γαλλίας, 1963

• 1970-1980: για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη του δικτύου επιτρέπεται η ίδρυση
ιδιωτικών εταιριών. Ιδρύονται στο διάστημα αυτό 4 εταιρίες:
COF1ROUTE, 1970
AREA, 1971
APEL, 1972
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ACOBA, 1973

•

1981-1986: οι εταιρίες περνούν κρίση. Οι συνέπειες της πετρελαϊκής κρίσης του
1973 αύξησαν το κόστος της κατασκευής και το δανεισμό των εταιριών. Οι 3 από
τις 4 ιδιωτικές εταιρίες που δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του ’70 περνούν υπό τον
κρατικό έλεγχο. Για το λόγο αυτό ιδρύθηκε ο ADF το 1982.

• 1987-1993: νέα ανάπτυξη της κατασκευής. Με το νέο masterplan, που εγκρίνεται
με το διάταγμα της 1/4/1992, καθορίζεται το πρόγραμμα της κατασκευής 12.000
χλμ.

αυτοκινητοδρόμων, 9.500 χλμ. από τα οποία αποτελούν αντικείμενο

παραχώρησης μέχρι το 2010.

• 1994- 2000:

εφαρμογή μιας μεταρρύθμισης που έχει δύο στόχους. Αρχικά, την

ενδυνάμωση των ημι-κρατικών εταιριών (SEMCA), μέσω της δημιουργίας τριών
ισχυρών ομίλων με leaders τις πιο μεγάλες εταιρίες (ASF, SAPRR, SANEF) και
θυγατρικές τις ασθενέστερες. Έτσι η

ASF κατέχει το 95% του κεφαλαίου της

ESCOTA, η SAPRR το 97,7% του κεφαλαίου της AREA και η SANEF το 98,8%
του κεφαλαίου της SAPN. Ο δεύτερος στόχος της μεταρρύθμισης ήταν η
τυποποίηση των συμβατικών σχέσεων των ομίλων με το Κράτος σε ότι αφορά
στις επενδύσεις, την τιμολογιακή πολιτική των διοδίων κλπ.

• 2001-σήμερα: τέλος στο καθεστώς του adossement (χρηματοδότηση των νέων
τμημάτων από τα έσοδα των διοδίων από τα κυκλοφορούμενα τμήματα) δηλ.
έμμεσα, της απευθείας ανάθεσης της κατασκευής των νέων τμημάτων στις
παραχωρησιούχες εταιρίες. Για την κατασκευή των νέων τμημάτων πλέον,
προκηρύσσονται διεθνείς διαγωνισμοί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Εισαγωγή της ASF στο χρηματιστήριο Euronext του Παρισιού.
Σήμερα στη Γαλλία υπάρχουν 9 εταιρίες αυτοκινητοδρόμων: 6 ημικρατικές που
λειτουργούν 5.813 χλμ. δηλ. το 86% του συνολικού δικτύου, 1 ιδιωτική εταιρία
(COFIROUTE) που διαχειρίζεται 796 χλμ δηλ. το 12% του δικτύου και 2 διεθνείς
εταιρίες για τη λειτουργία των Αλπικών διαβάσεων στους Γαλλο-Ιταλικούς άξονες,
(ΑΤΜΒ, 106,3 χλμ συμπεριλαμβανομένης της σήραγγας Mont Blanc και SFTRF,
42,8 χλμ. συμπεριλαμβανομένης της σήραγγας Frejus).

3.4.1.4 Τα στάδια της κατασκευής
Η κατασκευή ενός τμήματος αυτοκινητοδρόμου προϋποθέτει ότι το έργο έχει
ενταχθεί στο εθνικό masterplan και έχει χαρακτηρισθεί κοινωφελές με ειδικό
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διάταγμα του Κράτους. Ακολουθεί απόφαση του Κράτους αν στο τμήμα αυτό θα
επιβάλλονται διόδια ή όχι. Από το στάδιο αυτό και μετά αρχίζει ο ρόλος της
παραχωρησιούχου να

εκπονήσει τη μελέτη, να απαλλοτριώσει τις αναγκαίες

εκτάσεις και να εκτελέσει τις εργασίες κατασκευής.

Κόστος αυτοκινητοδρόμου (εκατ. €)
1 χλμ πεδινού τμήματος

5-6

1 χλμ ορεινού τμήματος

11-22

1 Κέντρο Συντήρησης & Λειτουργίας

4,4-5,1

1 κόμβος

7,3-8,7

1 Σταθμός Διοδίων

2,2-3

1 Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών

5-5,8

1 Χώρος Στάθμευσης- Αναψυχής

1,5-2,2

Πίνακας 3.6: Κόστος αυτοκινητοδρόμου, Πηγή: [19]

Εκτιμάται ότι απαιτούνται περίπου 12 χρόνια από τη στιγμή που αποφασίζεται η
κατασκευή ενός τμήματος μέχρι την περαίωσή του: 6-7 χρόνια προετοιμασίας από
πλευράς Κράτους, 3 χρόνια μελέτης και 3 χρόνια κατασκευής.

Ανάλυση του κόστους (%)
1

Χωματουργικές εργασίες

28,5

2

Οδοστρώματα

22

3

Τεχνικά

12,8

4

Εργαστηριακοί έλεγχοι- Επίβλεψη

9,4

5

Δαπάνη απαλλοτριώσεων

6,9

6

Αποχέτευση

6

7

Αλλοι εξοπλισμοί

5,7

8

Εξοπλισμοί για την οδική ασφάλεια

4,8

9

Αποκατάσταση τοπίου

2,7

10

Φύτευση

1,2

Πίνακας 3.7: Ανάλυση κόστους αυτοκινητοδρόμου, Πηγή: [19]
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3.4.1.5 Η οργάνωση της λειτουργίας
Η συντήρηση και λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου αποτελεί ευθύνη της
παραχωρησιούχου εταιρίας και γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σύμβασης.
Υπάρχει πολυάριθμο προσωπικό -η αναλογία είναι 3 άτομα ανά χιλιόμετρο
αυτοκινητοδρόμου. Το 50 % του προσωπικού εργάζεται σε ιδιωτικές εταιρίες που
έχουν συνάψει συμβάσεις

με τις παραχωρησιούχους για τη λειτουργία των

εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τους αυτοκινητιστές (βενζινάδικα, εστιατόρια,
ξεονοδοχεία κλπ.). Το υπόλοιπο 50% είναι εργαζόμενοι των παραχωρησιούχων. Το
μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (περίπου 70%) εργάζεται στη συλλογή των διοδίων. Οι
υπόλοιποι στελεχώνουν τα συνεργεία συντήρησης και λειτουργίας που κινούνται 24
ώρες το 24ωρο στο δίκτυο για την αποκατάσταση βλαβών και την παροχή βοήθειας
στους χρήστες. Η πιο μικρή, γεωγραφικά, μονάδα συντήρησης είναι το district που
καλύπτει 50-60 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμου όπου υπάρχουν ανάλογα με την
περίπτωση, 3-4 σταθμοί διοδίων και ένα Κέντρο Συντήρησης για τις εργασίες που
γίνονται

κάθε ημέρα (κοπή

πρασίνου,

αποχιονισμός,

καθαριότητα

κλπ).

Το

προσωπικό της συντήρησης συνήθως συστεγάζεται με τις Υπηρεσίες της Τροχαίας
Αυτοκινητοδρόμων.

Τα districts υπάγονται σε Περιφερειακές Υπηρεσίες που

στεγάζουν τις διοικητικές και εμπορικές δραστηριότητες καθώς και το τμήμα
πληροφοριακών συστημάτων.

3.4.1.6 Βασικοί δείκτες του δικτύου
• ένας ανισόπεδος κόμβος ανά 10 χιλιόμετρα
• ένας Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών ανά 40 χιλιόμετρα
• ένας Χώρος Στάθμευσης-Αναψυχής ανά 15 χιλιόμετρα
• κλειστό σύστημα διοδίων στο μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου (ο χρήστης παίρνει
ένα κουπόνι στον κόμβο εισόδου και πληρώνει, βάσει της απόστασης που έχει
διανύσει στον αυτοκινητόδρομο, στον κόμβο εξόδου)
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% Κατανομή εσόδων από τα διόδια

□ Έξοδα Λειτουργίας
□ Κύριες Επισκευές
□ Εισφορές και Φόροι
□ Χρηματοδότηση
Κατασκευών
□ ΦΠΑ Κατασκευής

Γράφημα 3.3: Κατανομή εσόδων από τα διόδια στις Γαλλικές εταιρίες, Πη·γή:[19]

3.4.1.7 Οι παροχές (services) στους χρήστες
•

Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών
Η διαχείριση της λειτουργίας των ΣΕΑ, παραχωρείται, ως υπεργολαβία, απο την

παραχωρησιούχο εταιρία σε άλλη εταιρία (πρατήρια υγρών καυσίμων, εστιατόρια,
γραφεία

μετατροπής συναλλάγματος κλπ.).

Οι παραπάνω

εμπορικές εταιρίες

υπογράφουν σύμβαση με την παραχωρησιούχο. Οι όροι της σύμβασης εγκρίνονται
από το Κράτος.
•

Οδική Βοήθεια
Για την οδική βοήθεια στον αυτοκινητόδρομο υπάρχει ιδιαίτερη πρόβλεψη.

Υπάρχουν ανά 2 χιλιόμετρα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και στους δύο κλάδους της
οδού,

που

συνδέονται

απευθείας

με

την

Τροχαία

Αυτοκινητοδρόμων.

Η

παραχωρησιούχος εταιρία έχει συνάψει σύμβαση με εταιρίες οδικής βοήθειας που
μεταβαίνουν στο σημείο του ατυχήματος το πολύ σε 30’. Οι εταιρίες οδικής βοήθειας
μεταφέρουν το όχημα στον πλησιέστερο κόμβο εξόδου και πληρώνονται από το
χρήστη, βάσει τιμοκαταλόγου που έχει εγκριθεί από το Κράτος.
•

Οδικές Πληροφορίες
Κατά μήκος των Γαλλικών αυτοκινητοδρόμων υπάρχει εγκατεστημένο δίκτυο

οπτικών ινών που συνδέει τα κέντρα ελέγχου της κυκλοφορίας μεταξύ τους και με
τους εξοπλισμούς που είναι τοποθετημένοι στο πεδίο (video cameras, μετεωρολογικοί
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σταθμοί, ανιχνευτές κλπ.). Οι εξοπλισμοί από το πεδίο μεταφέρουν την πληροφορία
στα κέντρα ελέγχου της κυκλοφορίας όπου οι χειριστές, με τη βοήθεια φωτεινών
πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων και του ραδιοφώνου, πληροφορούν τους χρήστες
για οτιδήποτε συμβαίνει στο δίκτυο.

•

Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί των αυτοκινητοδρόμων
Η πληροφόρηση σε real time, είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά των Γάλλων

operators.

Ραδιοφωνικοί

σταθμοί,

που

λειτουργούν

ως

θυγατρικές

των

παραχωρησιούχων εταιριών, εκπέμπουν σε κοινή συχνότητα (107,7 ΜΗζ) με
προγράμματα RDS/TMC αποκλειστικά για τον αυτοκινητόδρομο. Υπάρχει μετάδοση
πληροφοριών

για

τις

συνθήκες

της

κυκλοφορίας

που

συλλέγονται

από

τα

επιχειρησιακά κέντρα της λειτουργίας.

3.4.2

Το σύστημα των Ιταλικών εταιριών διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων

Το Ιταλικό σύστημα αυτοκινητοδρόμων είναι το πιο φημισμένο στην Ευρώπη.
Έχοντας πίσω τους μια βαθειά παράδοση οδοποιών που ξεκινά από την εποχή του
Ρωμαϊκού Imperium, οι εταιρίες των Ιταλικών αυτοκινητοδρόμων με εξέχουσα την
κρατική μέχρι το 2000, Autostrade SpA, δημιούργησαν ένα μεταπολεμικό θαύμα.

3.4.2.1 Γενικά
Μετά το τέλος του 2ου παγκόσμιου πολέμου, η Ιταλία βρέθηκε με ένα διαλυμένο
σύστημα οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών. Αόγω των εχθροπραξιών στο
έδαφος

της,

μετά

την

αποχώρηση

των

Γερμανών

οι

οποίοι

υποχωρώντας

κατέστρεφαν τις οδικές υποδομές για να εμποδίσουν την προέλαση των συμμάχων, η
Ιταλία είχε 1.400 γέφυρες και 14.700 χιλιόμετρα οδού κατεστραμμένα. (20)
Τον Ιούνιο 1946, ιδρύεται η ANAS (Azienda Nationale Autonoma delle Strade
Statali-Αυτόνομος Οργανισμός Εθνικών Οδών) με αρμοδιότητα την επανακατασκευή
και την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου οδών. Ήδη από το 1945, έχει ξεκινήσει
το έργο της ανασυγκρότησης με το σχέδιο

ERP (European Recovery Plan), πιο

γνωστό ως σχέδιο Marshall.
Στα μέσα της δεκαετίας του ’50, η ANAS αναθέτει στο IR1 (Istituto per la
Ricostruzione lndustriale-Κρατικό Ίδρυμα Βιομηχανικής Ανασυγκρότησης) την
κατασκευή του κάθετου άξονα Μιλάνο-Νάπολη (επονομαζομένου Autostrada del
Sole-Αυτοκινητόδρομος του Ήλιου), μήκους 750 χλμ. Για το σκοπό αυτό, το IRI,
ίδρυσε την εταιρία Autostrade SpA.
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To

IRI αποτελεί

παράδειγμα ενός συστήματος «μικτού καπιταλισμού» (50%

δημόσιος και 50% ιδιωτικός τομέας) που δεν έχει όμοιο του στις δυτικές χώρες. Για
να γίνει κατανοητό το σύστημα χρηματοδότησης των Ιταλικών αυτοκινητοδρόμων
αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε στην ιστορία αυτού του μοναδικού οργανισμού.

3.4.2.2 Η ιστορία του IRI
Η διεθνής οικονομική κρίση του 1929 έγινε αισθητή στην Ιταλία ένα χρόνο
αργότερα. Η αιτία της καθυστέρησης της οικονομικής ύφεσης ήταν ο μικρός βαθμός
διεθνοποίησης του εμπορίου και η αγροτική δομή της ιταλικής οικονομίας (μικρός
βαθμός

αστικοποίησης,

μεγάλος

αριθμός

μικρομεσαίων

οικογενειακών

επιχειρήσεων).
Εντούτοις, οι συνέπειες της κατάρρευσης της Wall Street προκάλεσαν έστω με
καθυστέρηση, πτώση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 23% και της αντίστοιχης
αγροτικής κατά 50%. Μεγάλο κτύπημα δέχθηκαν οι εξαγωγές και η υποτίμηση του
νομίσματος προκάλεσε μια τρομερή τραπεζική κρίση που με τη σειρά της οδήγησε σε
αλυσίδα πτωχεύσεων. (21)
Το 1933, δημιουργείται το IRI, ως προσωρινός οργανισμός, με προορισμό να
διασώσει το τραπεζικό και βιομηχανικό σύστημα της Ιταλίας που είχαν παραλύσει
από την οικονομική κρίση. To IRI αποτελούσε έναν μεγάλο συνασπισμό κρατικών
εταιριών, με αρχική επιχορήγηση απο τη Banca d’ Italia και αποστολή να κατευθύνει
την ιδιωτική αποταμίευση στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, με την εγγύηση του
Κράτους.
Η πραγματοποίηση του IRI ήταν έργο φημισμένων managers της εποχής, όπως ο
Alberto Beneduce και ο Donato Menichella. Το «σύστημα Beneduce» προέβλεπε το
διαχωρισμό του τραπεζικού από το βιομηχανικό τομέα και τη συμμετοχή

του

Κράτους στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών στο οποίο επίσης συμμετείχε, με μικρό
ποσοστό και ιδιωτικό κεφάλαιο. To management των εταιριών προβλεπόταν να γίνει
με καθαρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Ο ρόλος του κράτους ήταν συντονιστικός
και υποστηρικτικός: δεν επρόκειτο δηλ. για μια διαδικασία εθνικοποίησης αλλά για
μια σειρά οικονομικών παρεμβάσεων που είχαν ως στόχο τη διάσωση μεμονωμένων
επιχειρήσεων.
Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των σκοπών του IRI έπαιξε η στρατηγική
δημιουργίας ενός σημαντικού αριθμού διοικητών και managers. Πράγματι, οι
κρατικές εταιρίες διοικήθηκαν από ηγετικές μορφές που άφησαν ιστορία στο
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βιομηχανικό ιταλικό καπιταλισμό όπως ο Oscar Sinigaglia, ο Agostino Rocca και ο
Enrico Mattei. Οι πρώτοι όμιλοι του IRI ήταν ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών (STET),
των ναυπηγείων (FINMARE) και των σιδηρουργείων (FINSIDER).
Με αυτή τη διαδικασία, το 1937, το Ιταλικό Κράτος κατέληξε να ελέγχει τα
μεγαλύτερα τμήματα της ιταλικής οικονομίας (βιομηχανία και πιστωτικό σύστημα)
δηλ.: το 100% της πολεμικής βιομηχανίας, το 40% της σιδηρουργίας, το 80-90% των
ναυπηγείων, το 30% της ηλεκτροπαραγωγής, το 80% του τραπεζικού τομέα (τις 3
μεγάλες Ιταλικές τράπεζες: Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banca di
Roma). Ο δημόσιος τομέας στην Ιταλία ήταν δεύτερος σε μέγεθος μετά αυτόν της
Σοβιετικής Ένωσης.
Το 1937, το IRI γίνεται μόνιμος οργανισμός με αυταρχικές δομές και μετατρέπεται
σε όργανο του Μουσολίνι: η αντιφασιστική κριτική το χαρακτηρίζει ως ένα σύστημα
που «ιδιωτικοποιεί τα κέρδη και κοινωνικοποιεί τις ζημίες». Μετά τον πόλεμο, το IRI
διευρύνει τη σφαίρα επιρροής του στην οικονομία. Με τη συμμετοχή του κράτους
υλοποιούνται

κεϋνσιανές

πρακτικές

και

καθοδηγείται

η

αγορά

(κλαδική

εξισορρόπηση, σύγκλιση βορρά-νότου κλπ.).
Το 1950, το IRI δημιουργεί την εταιρία Autostrade προκειμένου να υλοποιήσει το
πρόγραμμα κατασκευής του δικτύου αυτοκινητοδρόμων που ανέλαβε από τον ANAS.
Την ίδια εποχή επεκτείνεται στον τομέα της ραδιοτηλεόρασης με την Eiar (τη
μετέπειτα Rai), στις αερομεταφορές με την Alitalia και στην τσιμεντοβιομηχανία με
τη Cementir. Για την ανάπτυξη του νότου εγκαταστάθηκαν σιδηρουργεία στον
Τάραντα, μια καινούργια γραμμή της Alfa Romeo στη Νάπολη κλπ.
Η οικονομική πετρελαϊκή κρίση του 1973 και οι πολιτικές αναταράξεις της εποχής
(εποχή των Ερυθρών Ταξιαρχιών) προκαλούν ισχυρό κτύπημα στις κρατικές εταιρίες.
Το τελειωτικό κτύπημα στο σύστημα δίδεται με τα σκάνδαλα της διαπλοκής που
αποκαλύφθηκαν στα πλαίσια της
επιχείρηση

«καθαρά χέρια».

δικαστικής διερεύνησης του Di Pietro με την

Τελικά,

στα μέσα της δεκαετίας του

1990

οι

κυβερνήσεις της κεντροαριστεράς εγκρίνουν τις διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων των
εταιριών του ομίλου με σκοπό την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και την
μεγαλύτερη απόδοση ορισμένων βιομηχανικών τομέων. Το Μάιο 1994, υπογράφεται
από τον τότε Πρόεδρο του IRI, Romano Prodi, η συμφωνία υπαγωγής του
συνδικάτου των εργαζομένων των κρατικών εταιριών του ομίλου IRI (Intersind),
στην Confindustria που είναι το μεγαλύτερο συνδικάτο ιδιωτικών εταιριών στην
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Ιταλία. Στις 30 Ιουνίου 2000, κλείνει η ιστορία του IRI που διήρκεσε περίπου 70
χρόνια. (22)

3.4.2.3 Ο όμιλος της Autostrade
Ο όμιλος Autostrade με ηγέτη την ομώνυμη εταιρία, είναι ο μεγαλύτερος
Ευρωπαϊκός όμιλος στον τομέα διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων με διόδια. Στα τέλη
του

2000

ο

όμιλος

περιλάμβανε

14

εταιρίες.

Έξι

εταιρίες

διαχειρίζονται

αυτοκινητοδρόμους και σήραγγες με διόδια ενώ οι υπόλοιπες 8 είναι εταιρίες που
παρέχουν

συναφείς

υπηρεσίες.

Το

συνολικό

δίκτυο

αυτοκινητοδρόμων

που

διαχειρίζονται οι εταιρίες του ομίλου, βάσει σύμβασης με τον ANAS, έχει μήκος
3.408 χλμ. (48% του εθνικού οδικού δικτύου και 56% του δικτύου με διόδια).

1950

Ίδρυση της εταιρίας

1956

Σύμβαση με τον ANAS και αρχή εργασιών στην Autostrada del Sole

1982

Δημιουργία του Ομίλου Autostrade

1987

Είσοδος στο Χρηματιστήριο

1991

Αρχή της ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων (telepass)

1997

Νέα συμφωνία με τον ANAS και επέκταση σύμβασης μέχρι το 2038

1999

Ιδιωτικοποίηση της Autostrade

Πίνακας 3.8: Ημερομηνίες-σταΟμοί για την Autostrade, Πηγή: [23]

Οι εταιρίες του ομίλου που παρέχουν υπηρεσίες, δραστηριοποιούνται σε τρεις
περιοχές:
• παροχή υπηρεσιών μηχανικού: η εταιρία Societa Spea Ingegneria Europea Spa και
η Pavimenti Spa που ασχολούνται με μελέτες και συντηρήσεις οδών αντίστοιχα
• παροχή υπηρεσιών στο εξωτερικό: η εταιρία Autostrade Finance SA με έδρα το
Λουξεμβούργο, η Autostrade International Spa που έχει δραστηριότητες στο
εξωτερικό όπως η σύμβαση παραχώρησης της περιφερειακής του Birmingham
(Midland Expressway Ltd-MEL) και στις ΗΠΑ (Autostrade International of
Virginia O&M)
• άλλες

υπηρεσίες:

η

εταιρία

Autostrade

Telecomunicazioni

Spa

που

εκμεταλλεύεται το δίκτυο οπτικών ινών που είναι τοποθετημένο κατά μήκος των
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αυτοκινητοδρόμων, η Infoblu που παρέχει πληροφόρηση στους οδηγούς, η Sitech
Spa που κατέχει μερίδιο 32% της Blu Spa που είναι η τέταρτη εταιρία κινητής
τηλεφωνίας στην Ιταλία.
Στις 3 1/12/2002 ο όμιλος απασχολούσε 8.827 εργαζομένους.
Τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου είναι θετικά. Συγκεκριμένα το 2002:
• έσοδα: 2,359 δις €
•

EBITDA: 1,472 δις €

•

ΕΒΙΤ: 1,067 δις €

• Καθαρά κέρδη: 529 Μ€ (23)
Ο βασικός μέτοχος του ομίλου είναι η εταιρία Schemaventotto (ποσοστό 64,7%)
ιδιοκτησίας

της

οικογένειας

Benetton.

Το

υπόλοιπο

35,3%

παραμένει

στο

χρηματιστήριο.
Η έδρα της Autostrade Spa είναι στη Ρώμη και στη Φλωρεντία. Η λειτουργία του
δικτύου των αυτοκινητοδρόμων γίνεται από 9 περιφερειακές Διευθύνσεις (Γένοβα,
Μιλάνο, Μπολόνια, Φλωρεντία, Ρώμη, Κασσίνο, Πεσκάρα, Μπάρι, Ούντινε).

Σαράντα χρόνια παρουσίας με σεβασμό στο συμφέρον της χώρας
Η εταιρία Autostrade, γιορτάζει

τα 40 χρόνια λειτουργίας της. Σαράντα χρόνια

έργων, υπηρεσιών, φροντίδας και στήριξης της ανάπτυξης του έθνους. Η διαδρομή
της εταιρίας, από το 1956, είναι στενά συνδεδεμένη με την οικονομική ανάπτυξη
δεδομένου ότι συνέβαλε αποφασιστικά στη βιομηχανική άνθηση της Ιταλίας. Θα
ήταν άδικο να περιορισθεί η συμβολή της εταιρίας μόνον στο οικονομικό επίπεδο. Η
δημιουργία του δικτύου αυτοκινητοδρόμων είχε τεράστια συμβολή στη δημιουργία
ενιαίας κουλτούρας στην Ιταλία. Μη θεωρηθεί υπερβολή, ότι η RAI

και οι

αυτοκινητόδρομοι ήταν τα δύο στοιχεία που συνέτειναν ώστε η Ιταλία να
μετατραπεί σε ένα ενιαίο έθνος.
Giancarlo Elia Valori (Πρόεδρος της Autostrade SpA): Quarant’anni di attivita nel
rispetto degli interessi del Paese, περιοδικό Autostrade, 1 -2/97

H Autostrade, αποτελεί το πρότυπο εταιρίας διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων. Στη
διάρκεια ζωής της, η εταιρία επέβαλε ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας που είναι
προσανατολισμένη στο χρήστη (user), ο οποίος αντιμετωπίζεται ως «πελάτης». Η
εκτέλεση του τεχνικού έργου είναι η αρχή. Στόχος της εταιρίας διαχείρισης είναι
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κυρίως η παροχή υπηρεσίας. Στο δίκτυο της

Autostrade, αυτοκίνητα της εταιρίας

κινούνται σε 24ωρη βάση για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας. Μεγάλος αριθμός
τηλεφώνων SOS, περίπου 3.900, είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ανάγκης. Τα
τηλέφωνα είναι απευθείας συνδεδεμένα με τα κέντρα ελέγχου της κυκλοφορίας που
παρακολουθούν με 900 κάμερες τα επικίνδυνα σημεία και επεμβαίνουν δίδοντας
οδηγίες από τις ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων, από ραδιοφωνικές
συχνότητες (ISORADIO 103,3, RTL RADIO 102,5) και το Internet (σε real time
πληροφορίες για την κυκλοφορία).
Πέρα από τις καθημερινές δραστηριότητες, η Autostrade έχει αναπτύξει μοναδικά
επιστημονικά εργαλεία παρακολούθησης της συντήρησης των οδών και ελέγχου του
οδικού εξοπλισμού. Στο κέντρο του Fiano Romano υπάρχει ένα μοναδικό εργαστήριο
ελέγχου υλικών και μέτρησης των χαρακτηριστικών των οδοστρωμάτων (ειδικά
οχήματα που μετρούν εν κινήσει

την ολισθηρότητα, ομαλότητα, δομική αντοχή,

ηχοαπορροφητικότητα κλπ.). Στο Frosinone λειτουργεί πεδίο δοκιμών συστημάτων
στηθαίων (crash test) που δίνει πιστοποιητικά συγκράτησης κάθε τύπου στηθαίου,
σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Στη Φλωρεντία, όπου βρίσκεται η
λειτουργική καρδιά των αυτοκινητοδρόμων της εταιρίας (κέντρο πληροφοριακών
συστημάτων),

σχεδιάζονται

και

αναπτύσσονται

νέα

συστήματα

συλλογής

ηλεκτρονικών διοδίων.
Το επιστημονικό και ερευνητικό έργο που παράγεται από την Autostrade
παρουσιάζεται στο ομώνυμο περιοδικό της εταιρίας. Είναι κρίμα ότι η γλώσσα του
περιοδικού είναι η ιταλική και δεν υπάρχει αγγλική έκδοση.

Η άλλη όψη της ανάπτυξης του "50 και ’60 στην Ιταλία
Ενός έθνους που μέσα σε πέντε χρόνια, από το 1958 μέχρι το 1963, διπλάσιασε το
εισόδημά του, όπου οι επενδύσεις αυξήθηκαν κάθε χρόνο κατά 15%, όπου ο δείκτης
βιομηχανικής παραγωγής με βάση το 100 το 1958, ανεβαίνει στο 170 το 1963,
ποσοστό που φαντάζει ακόμη πιο μυθικό αν το συγκρίνεις μ" εκείνα των άλλων
χωρών της Κοινής Αγοράς: 139 για την Ολλανδία που καταλαμβάνει τη δεύτερη
θέση, 136 για τη Γερμανία, 129 για τη Γαλλία, όπου ο αριθμός των αδειών οδήγησης
έφτασε από τις 350.000 στο 1.250.000, η κατανάλωση κρέατος από τα 15 στα 31 κιλά
κατά κεφαλή, ο αριθμός των συνδρομητών της τηλεόρασης από τις 360.000 στα
4.000.000 κι εκείνος των σκαφών αναψυχής από 2.000 στις 60.000. Όπου οι μεγάλες
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πόλεις του Βορρά, Μιλάνο και Τορίνο, έφτασαν η καθεμιά σχεδόν το ένα
εκατομμύριο

κατοίκους.

Όπου

παντού υψώνονται ουρανοξύστες,

εργοστάσια,

διυλιστήρια, όπου τα εξοχικά τοπία καλύπτονται από πρατήρια βενζίνης ενώ
αδειάζουν από τις καρότσες και τα γαϊδούρια του παρελθόντος. Όπου περισσότερο
από ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι εγκαταλείπουν την αγροκαλλιέργεια. Όπου η
ανεργία και η μετανάστευση κατέβηκαν στο πιο χαμηλό επίπεδο όλης της ιταλικής
ιστορίας. Όπου οι κορυφαίοι τομείς των εξαγωγών δεν είναι πλέον τα εσπεριδοειδή
της Σικελίας που συσκευάζονται από τις γυναίκες, ούτε οι μεταξωτές γραβάτες που
ράβονται με το χέρι, αλλά οι ψυκτικές συσκευές και τα συνθετικά παράγωγα του
πετρελαίου.
Πρόκειται για μια πυρετική δραστηριότητα που καλύπτει την κάθε στιγμή, για μια
μαζική ευφορία, για έναν ενθουσιασμό που καταλαμβάνει τους πάντες. Κανένας δεν
σκοτίζεται από τη βάναυση και αθεράπευτη παραμόρφωση των πόλεων που
παραδίνονται στην πιο ληστρική κερδοσκοπία ακινήτων, από την πρόχειρη και
βεβιασμένη μετατόπιση εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων του Νότου στις βόρειες
μητροπόλεις, από την απότομη και καταστροφική αστικοποίηση εκατοντάδων
χιλιάδων αγροτών, από την ξαφνική ερήμωση της υπαίθρου, από την κατάρρευση
προαιώνιων παραδόσεων, από την κραυγαλέα καθυστέρηση κοινωνικής υποδομής για
την

αντιμετώπιση

της

δημογραφικής

επανάστασης,

από

την

απαρχαιωμένη

κατάσταση των νοσοκομείων, την έλλειψη σχολείων, τον περιορισμένο αριθμό των
καθηγητών,

από

την

αναχρονιστική

λειτουργία

των

ταχυδρομείων,

των

σιδηροδρόμων, των πλοιαρίων για τα νησιά. Ο ενθουσιασμός είναι γενικός, κάτω οι
σκεπτικιστές, εμπρός ριχτείτε όλοι στη μέθη της εργασίας, της παραγωγής και της
κατανάλωσης, γιορτάστε το θαύμα μιας Ιταλίας που αποδείχτηκε πιο γρήγορη στην
ανάπτυξή της από την Αμερική της χρυσής εποχής.
Σύμβολο αυτής της κεραυνοβόλας επιτυχίας αποτελούν τα εγκαίνια, μετά φανών
και λαμπάδων, του Αυτοκινητοδρόμου του Ήλιου, στο τέλος της άνοιξης του 1960
(λίγο πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων). Είναι το αριστούργημα που
εδραιώνει, με μια απτή μεταφορά, τα όνειρα του παρελθόντος και τις φιλοδοξίες του
παρόντος. Αποδείχνει το ταλέντο των σύγχρονων μηχανικών που αποδείχνονται
εξίσου ικανοί με τους περίφημους προγόνους τους της αρχαιότητας στο να τρυπούν
τα βουνά και να συνδέουν τις χαράδρες: μικρή ρητορική ικανοποίηση, απαραίτητη
για την ευτυχία του έθνους. Ο Αυτοκινητόδρομος του Ήλιου, συνδέει το Μιλάνο,
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πρωτεύουσα του εμπορίου, με τη Ρώμη, έδρα της κυβέρνησης. Επιτρέπει στη Φίατ,
κορυφαία βιομηχανία, να διοχετεύει τα 350.000 αυτοκίνητα που κατασκευάζει το
χρόνο. Προαναγγέλλει, σαν ένα σημαντικό βοηθητικό μέσο, την καταπολέμηση του
επαρχιωτισμού και του περιορισμένου πνεύματος της ενορίας. Προετοιμάζει, σε
συντονισμό με την τηλεόραση, τη μεγάλη και συνολική συγκόλληση της χώραςγεωγραφική αλλά και γλωσσική, κοινωνική και ανθρώπινη. Με δυό λόγια, τα
διαψευσμένα όνειρα και οι ναυαγισμένες ελπίδες εκατό ετών, πραγματοποιούνται ως
δια μαγείας απ’ αυτά τα πεντακόσια εβδομήντα τρία χιλιόμετρα μπετόν.
Απόσπασμα από το βιβλίο που αναφέρεται στη ζοιή του Παζολίνι: Έγώ ο Πιερ
Πάολο στα χέρια του αγγέλου’ του Ντομινίκ Φερναντέζ, βραβείο Γκονκούρ 1982,
στα ελληνικά από τις εκδόσεις Αστάρτη, 1985

3.4.3 Κριτική του συστήματος των Ευρωπαίων toll road operators
Οι Ευρωπαϊκές εταιρίες του κλάδου των toll road operators, κυρίως οι Ιταλικές
και Γαλλικές, έχουν μια μακρά (περίπου 50 χρόνων) παράδοση λειτουργίας στη
διαχείριση αυτοκινητοδρόμων. Οι εταιρίες αυτές, στην πλειοψηφία τους, αποτελούν
μετεξέλιξη

γιγαντιαίων

κρατικών

οργανισμών

οι

οποίοι

πολύ

πρόσφατα

ιδιωτικοποιήθηκαν μέσα στα πλαίσια της γενικής ευρωπαϊκής απαίτησης στη
δεκαετία του ’90 και του 2000 για εφαρμογή σχημάτων ΡΡΡ (βλ. παρ. 1.6.6).
Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στην Ελλάδα, τα Ευρωπαϊκά κράτη έθεσαν ενιαίες
προδιαγραφές

κατασκευής

και

λειτουργίας

των

αυτοκινητοδρόμων,

συνήψαν

συμβάσεις παραχώρησης με τις κρατικές εταιρίες παραχώρησης και δημιούργησαν
φορείς για την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των παραπάνω συμβάσεων.
Στη Γαλλία, το Κράτος, μέχρι να καταγγελθεί από την ΕΕ η έλλειψη συνθηκών
ανταγωνισμού, ανέθετε απευθείας στις παραχωρησιούχους, την κατασκευή και
διαχείριση νέων τμημάτων αυτοκινητοδρόμων, χρηματοδοτώντας αν υπήρχε ανάγκη,
τις εταιρίες αυτές μέσω κρατικών Τραπεζών. Ο προστατευτισμός σταμάτησε στα
τέλη της δεκαετίας του ’90. Οι παραχωρησιούχοι έπρεπε πλέον να διαγωνισθούν,
στην ελεύθερη αγορά, για την ανάληψη νέων έργων. Οι νέες συνθήκες υποχρέωσαν
τις κρατικές εταιρίες να αναδιοργανωθούν και να συνεργασθούν με τις μεγάλες
Γαλλικές κατασκευαστικές εταιρίες (Vinci, Bouygues) ώστε να μπορέσουν να
αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό κυρίως των Αμερικανικών και Αγγλικών εταιριών.

146

Η αρχή της δεκαετίας του 2000 βρήκε τις Ιταλικές εταιρίες αυτοκινητοδρόμων
αποδυναμωμένες μετά την καταιγίδα των οικονομικών σκανδάλων που προέκυψαν
από την αδυναμία ελέγχου ενός ιδιότυπου συστήματος κεντρικού σχεδιασμού της
οικονομίας που από τη φύση του ευνοούσε τις οικονομικές διαπλοκές. Εντούτοις η
κρατική Autostrade αναδιοργανώθηκε και ήδη αναπτύσσει δραστηριότητες στην
Αμερική και Αγγλία.
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των Ευρωπαϊκών παραχωρησιούχων εταιριών των
χωρών της Νότιας Ευρώπης (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία), σε σχέση με τους
Αμερικανούς, Αγγλους και Γερμανούς, είναι η μακρά πείρα τους στα θέματα
εκμετάλλευσης. Η εγκατάσταση διοδίων και η οργάνωση της εκμετάλλευσης είναι οι
υπηρεσίες που εξάγουν σε παγκόσμια κλίμακα οι Γαλλικές, Ιταλικές, Ισπανικές και
Πορτογαλικές εταιρίες. Η διεύρυνση της Ευρώπης και η απαίτηση εγκατάστασης
συγχρηματοδοτουμένων σχημάτων για τη διαχείριση των νέων τμημάτων των
Διευρωπαϊκών και Πανευρωπαϊκών αξόνων, είναι η χρυσή ευκαιρία για την είσοδο
των εταιριών αυτών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.
Εντούτοις, παρά τις ιδιωτικοποιήσεις, οι Ευρωπαίοι παραχωρησιούχοι δεν έχουν
απογαλακτισθεί από το Κράτος. Είναι εταιρίες γραφειοκρατικές και δυσκίνητες των
οποίων τα βασικά στελέχη είναι πρώην κρατικοί υπάλληλοι που στην πλειοψηφία
τους δεν μπορούν να συνεννοηθούν σε καμία άλλη γλώσσα εκτός από τη μητρική
τους. Τα υψηλά έσοδα των εταιριών στη χώρα τους και ο κρατικός προστατευτισμός
ήταν η αιτία της μέχρι σήμερα εσωστρέφειας που επέδειξαν όπως ακριβώς συνέβη
και με τις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες που επαναπαύτηκαν στα χρήματα των
Κοινοτικών πλαισίων

εντός της

Ελλάδας.

Αντίθετα

όμως

με

τις

ελληνικές

κατασκευαστικές εταιρίες, οι Ευρωπαϊκές κατασκευαστικές εταιρίες έχουν σημαντική
διεθνή παρουσία και συμπαρασύρουν τους μέχρι χθες εργοδότες τους (τις εταιρίες
παραχώρησης) σε διεθνείς συνεργασίες. Ο συνδυασμός μεγάλων κατασκευαστικών
ομίλων και εταιριών παραχώρησης, ειδικών στην εκμετάλλευση αυτοκινητοδρόμων,
παρουσιάζεται όπως είδαμε και στα σχήματα που διεκδικούν τα ελληνικά έργα
παραχώρησης.

«Γέφυρα» για έξοδο στη διεθνή αγορά αναζητούν οι κατασκευαστικοί όμιλοι
Καμία ελληνική τεχνική εταιρία (αναφερόμαστε στις εισηγμένες) δεν παρουσίασε
πέρυσι έσοδα από διεθνείς αγορές που να αγγίζουν το 10% του ετησίου κύκλου

εργασιών τους. Οι περισσότεροι εγχώριοι κατασκευαστές έχουν επεκταθεί στο
εξωτερικό μόνον στα λόγια, παρά τη φιλολογία περί «εξόρμησης» στα Βαλκάνια. Η
παρουσία των εισηγμένων περιορίζεται σε γειτονικές αγορές όπως η Ρουμανία όπου
εμφανίζονται πέντε και δέκα ελληνικές τεχνικές εταιρίες να διεκδικούν ένα έργο,
μαζί με άλλους τοπικούς και διεθνείς παίκτες. Η μικρή διεθνής παρουσία, σε
συνδυασμό με τα περιορισμένα έσοδα από άλλες δραστηριότητες (εκτός δημοσίων
έργων) θεωρούνται από τις διοικήσεις των κατασκευαστικών οι δύο κρίσιμες
προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια.
Από την άλλη πλευρά, μόνον το 15% των συνολικών εσόδων της γερμανικής
Hochtief, μιας εκ των μεγαλυτέρων κατασκευαστικών εταιριών του κόσμου,
προέρχεται από την τεράστια αγορά της Γερμανίας. Η σουηδική Skanska, που
καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των κατασκευαστών με παγκόσμια παρουσία,
είχε το 2002 έσοδα 13,95 δις €, τα 2,4 δις από τα οποία προέρχονταν από τη
σκανδιναβική χώρα. Οι κατασκευαστές της Γηραιάς Ηπείρου διατηρούν τα πρωτεία
έναντι των εργοληπτών των ΗΠΑ σε διεθνή παρουσία: στην ετήσια λίστα που
δημοσιεύει το περιοδικό ENR, οι 10 από τους 15 μεγαλύτερους κατασκευαστές
προέρχονται από την Ευρώπη και όλοι έχουν μεγαλύτερα έσοδα από το εξωτερικό
σε σύγκριση με τον τζίρο που πραγματοποιούν στις χώρες από τις οποίες
προέρχονται.
Οι ισχυρότεροι και σοβαρότεροι εκ των εγχωρίων κατασκευαστών έχουν δηλώσει
προ πολλού ότι η ουσιαστική διεθνής παρουσία συνδέεται με τις ανεπτυγμένες
αγορές της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης ή την Εγγύς Ανατολή. Κανένας
εισηγμένος δεν εκτελεί σήμερα έργα στη Δυτική Ευρώπη και ελάχιστοι (όπως για
παράδειγμα η ΑΘΗΝΑ) έχουν ουσιαστική (αν και μικρή) παρουσία σε αγορές όπως
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ακόμα και η παρουσία της ΑΘΗΝΑ συνδέεται με
την «προίκα» του κ. Γ. Ανδρεόπουλου (εκ των βασικών μετόχων της εταιρίας) ο
οποίος ανήκει στη γενιά των Ελλήνων κατασκευαστών που «σάρωσαν» τις αγορές
της εγγύς Ανατολής στις δεκαετίες του’60 και του ’70. Αρκετοί εξ αυτών
«σαρώθηκαν» με τη σειρά τους από τις επαναστάσεις και το φθηνό εργατικό
δυναμικό από την Άπω Ανατολή και τελικά κατέρρευσαν ως χάρτινοι πύργοι
(Σκαπανέας, ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ κλπ.)
Πάντως το πρώτο σημείο στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν ορισμένες από τις
διοικήσεις των ισχυρών εισηγμένων κατασκευαστικών της Σοφοκλέους συνδέεται

148

με το πώς θα αντιμετωπίσουν τη συρρίκνωση της εγχώριας αγοράς με διεύρυνση της
διεθνούς παρουσίας.
Από τις παρουσιάσεις των ευρωπαϊκών ομίλων στους αναλυτές προκύπτει ότι οι
εργολήπτες της Γηραιός Ηπείρου επισημαίνουν ιδιαίτερα τη διεθνή παρουσία, αλλά
και την «απεξάρτησή» τους από τις παραδοσιακές εργολαβίες. Η Hochtief, για
παράδειγμα, αναφέρει σε μια από τις τελευταίες παρουσιάσεις της ότι είναι ο
γερμανικός κατασκευαστικός όμιλος με τα μεγαλύτερα έσοδα από υπηρεσίες (πχ.
από τη διαχείριση του αεροδρομίου Σπάτων και από άλλα συγχρηματοδοτούμενα
έργα). Η εταιρία που προέκυψε από τη συγχώνευση των ισπανικών κολοσσών ACS
και Grupo Dragados «διαφημίζει» στις παρουσιάσεις της το γεγονός ότι το 50% των
εσόδων της για το 2003 (περί τα 11 δις €) προέρχονται από τις υπηρεσίες. Ο ίδιος
όμιλος υποστηρίζει ότι κατέχει την πρώτη θέση στον κόσμο όσον αφορά τα έργα με
συμβάσεις παραχώρησης στο χώρο των μεταφορών (με βάση τον αριθμό των
συμβάσεων).
Το μοντέλο για ορισμένους ελληνικούς ομίλους είναι όμως η γαλλική Vinci, η
μεγαλύτερη

κατασκευαστική

εταιρία

του

κόσμου

και

κύριος

μέτοχος

της

κοινοπραξίας «ΓΕΦΥΡΑ» που κατασκευάζει και θα εκμεταλλεύεται τη ζεύξη ΡίουΑντιρρίου. Η διοίκηση της Vinci μετέτρεψε τα έργα με συμβάσεις παραχώρησης
(από διαχείριση αυτοκινητοδρόμων και αεροδρομίων σε ολόκληρο τον κόσμο μέχρι
τους χώρους στάθμευσης και το Stade de France στο Παρίσι) σε ακρογωνιαίο λίθο
της στρατηγικής της. Η συγκεκριμένη στρατηγική απέδωσε: στη χρήση 2002, οι
συμβάσεις παραχώρησης συνεισέφεραν μόλις το 11% του τζίρου του ομίλου Vinci,
αλλά το 35% των καθαρών κερδών.
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 28/3/2004)

3.5 Οι ευκαιρίες για παροχή υπηρεσιών αυτοκινητοδρόμων στα Βαλκάνια
3.5.1 Γενικά
Στο κεφάλαιο 2 αναφερθήκαμε γενικά στους άξονες της πολιτικής για την
υλοποίηση των αυτοκινητοδρόμων της Ευρώπης. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα
έργα οδοποιίας που προγραμματίζονται σε επτά χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
και συγκεκριμένα στην Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία,
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, FYROM, και Ρουμανία. Τα έργα
αυτά προσδιορίστηκαν από τη μελέτη «Transport Infrastructure Regional Study in
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the Balkans» που εκπονήθηκε από τη Γαλλική εταιρία Συμβούλων Louis Berger SA
στο διάστημα μεταξύ Μαρτίου 2001 και Ιανουάριου 2002 για λογαριασμό της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της ΕΕ. Οι στόχοι της μελέτης TIRS ήταν:
•

να

προσδιορισθούν

οι

κύριοι

διεθνείς

και

περιφερειακοί

οδικοί

και

σιδηροδρομικοί άξονες
•

να ορισθούν οι μεταφορικές υποδομές οι οποίες μεσοπρόθεσμα θα μελετηθούν
ώστε να είναι υποψήφιες για μια μελλοντική χρηματοδότηση

•

να προσδιορισθούν τα έργα τα οποία έχουν ωριμότητα και μπορούν αμέσως να
χρηματοδοτηθούν. (24)
Τα έργα κατατάχθηκαν σε τρεις κατηγορίες:

•

έργα κατηγορίας I για τα οποία υπάρχουν προμελέτες σκοπιμότητας και μπορούν
αμέσως να προχωρήσουν

•

έργα κατηγορίας II που είναι πιθανά επιλέξιμα προς χρηματοδότηση.

Η

υποκατηγορία I la περιλαμβάνει τα πιο άξια λόγου έργα ενώ η υποκατηγορία lib
τα έργα για τα οποία υπάρχουν ερωτηματικά ως προς τη σκοπιμότητα κατασκευής
τους
•

έργα κατηγορίας III τα οποία πρέπει να μελετηθούν ώστε να δικαιολογείται η
κατασκευή τους
Προκειμένου να αξιολογηθούν τα έργα που προτάθηκαν από τις 7 χώρες, τα

στελέχη της ομάδας μελέτης, ως ανεξάρτητοι μελετητές, ήρθαν σε επαφή με
κρατικούς παράγοντες των παραπάνω χωρών που είναι αρμόδιοι για τις μεταφορές.
Οι κυριότεροι εθνικοί στόχοι για τα μεταφορικά δίκτυα όπως ετέθησαν είναι:
•

Η ανακατασκευή των υποδομών που καταστράφηκαν

•

Η

αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν

φθορές λόγω

έλλειψης

συντήρησης
•

Η βελτίωση των υφισταμένων υποδομών

•

Η κατασκευή νέων υποδομών ώστε να αντιμετωπισθούν οι μελλοντικές ανάγκες
Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, επί αιώνες, τα μεταφορικά δίκτυα

στα Βαλκάνια αναπτύχθηκαν ακολουθώντας τις τάσεις του εμπορίου και τους
περιορισμούς που επέβαλε η τρέχουσα κάθε φορά πολιτική κατάσταση. Οι δύο
παράγοντες, εμπόριο και πολιτική, έχουν αλλάξει πολύ τελευταία. Στην πλειοψηφία
τους τα δίκτυα υποφέρουν από έλλειψη συντήρησης και έλλειψη διαθέσιμων πόρων.
Οι προβλέψεις ανάπτυξης, που μπαίνουν ως παράμετροι στα μοντέλα πρόβλεψης της
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κυκλοφορίας καταλήγουν στο διπλασιασμό της κυκλοφορίας μέχρι το 2015 και στην
αύξηση του αριθμού των ιδιωτικών οχημάτων και της τοπικής κυκλοφορίας που
αποτελεί το 85-98% της συνολικής κυκλοφορίας με εξαίρεση τις περιοχές που
βρίσκονται κοντά στα σύνορα.
Σύνολο
I

Ha

lib

111

8

9

2

5

24

Κόστος

136

260

67

342

805

Αριθμός

11

9

7

3

30

Κόστος

305

838

186

488

1.817

Αριθμός

15

11

6

6

38

Κόστος

1.364

1.295

767

951

4.377

Αριθμός

5

4

4

3

16

Κόστος

347

554

1.416

474

2.791

Αριθμός

32

2

4

1

39

Κόστος

1.373

60

504

57

1.994

Αριθμός

9

6

7

4

26

Κόστος

173

155

319

418

1.064

Αριθμός

14

18

5

13

50

Κόστος

1.669

4.436

2.916

5.713

14.735

Αριθμός

94

59

35

35

223

5.368

7.598

6.175

8.442

27.583

χώρα
Αριθμός
Αλβανία

ΒοσνίαΕρζεγοβίνη

Βουλγαρία

Κροατία

Γ ιουγκοσλαβία

FYROM

Ρουμανία

ΣΥΝΟΛΟ

έργων

έργων

έργων

έργων

έργων

έργων

έργων

έργων

έργων
Κόστος

Πίνακας 3.9: Συγκοινωνιακά έργα στα Βα/.κάνια βάσει της μελέτης TIRS, Πηγή: [24]
Προβλεπόμενο κόστος σε εκατομμύρια €
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Από τα 153 έργα των κατηγοριών I και Ila που είναι αμέσως επιλέξιμα, προέκυψαν
τα εξής συμπεράσματα:
•

Το 55% των έργων αφορούν αποκαταστάσεις, το 25% βελτιώσεις και το 20 % νέα
έργα

•

Το 42% αφορά έργα οδοποιίας, το 40% σιδηροδρομικά έργα, το 6,5% λιμάνια, το
7% κανάλια και το 4,5% αεροδρόμια

Από τα πιο κρίσιμα ζητήματα για την υλοποίηση των έργων είναι το γεγονός ότι οι
φορείς υλοποίησης. Κρατικές Υπηρεσίες ή

Κρατικές εταιρίες δεν έχουν τη

δυνατότητα να βρούν τα αναγκαία κεφάλαια για να λειτουργήσουν ή να ανανεώσουν
τις υφιστάμενες υποδομές. Ειδικά για τις οδούς, οι πόροι που προέρχονται από τη
φορολογία των οχημάτων και το φόρο από τα καύσιμα, ή χρησιμοποιούνται για
άλλους σκοπούς ή είναι ανεπαρκείς. Ένας πρόσθετος ανασταλτικός παράγοντας είναι
επίσης η διοικητική και οργανωτική αδυναμία των 7 χωρών.

3.5.2

Οι ευκαιρίες στον τομέα των αυτοκινητοδρόμων στη Βουλγαρία

Από τις χώρες των Βαλκανίων, σε ότι αφορά τις μεταφορές, ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την Ελλάδα παρουσιάζει η Βουλγαρία. Η Βουλγαρία βρίσκεται σε νευραλγική
θέση σε σχέση με τους Πανευρωπαϊκούς διαδρόμους (παρ. 2.6.2). Πέντε διάδρομοι
περνούν μέσα από το έδαφος της (4, 7, 8, 9, 10). Δύο από αυτούς ενδιαφέρουν άμεσα
την Ελλάδα, ο διάδρομος 4 που μέσω Σόφιας-Κιιΐ3ί3-Προμαχώνα καταλήγει στη
Θεσσαλονίκη-Αθήνα και ο 9 που αρχίζει από Ελσίνκι και καταλήγει στην
Αλεξανδρούπολη.
Το οδικό δίκτυο
χιλιόμετρα.

Το

της Βουλγαρίας στα τέλη του ’96 αποτελούνταν από 37.287

92%

του

δικτύου

είναι

ασφαλτοστρωμένο.

Το

μήκος

των

αυτοκινητοδρόμων ήταν μόνον 314 χλμ. Το ’95 η Αγγλική εταιρία συμβούλων
Wilbur Smith και η Ισπανική Europistas μελέτησαν την επιβολή συστήματος διοδίων
στο τμήμα Orizovo- Jitarovo, μήκους 192 χλμ., στην κατεύθυνση Ανατολή-Δύση
(αυτοκινητόδρομος Trakia) δεδομένου ότι βούληση της βουλγαρικής κυβέρνησης
ήταν η υλοποίηση των έργων μέσω της ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης. Έχει
υπολογισθεί

ότι

το

κόστος

κατασκευής/βελτίωσης

των

τμημάτων

των

Πανευρωπαϊκών διαδρόμων εντός Βουλγαρίας ανέρχεται σε $ 6,5 δις. Η κατασκευή
οδών στη Βουλγαρία είναι ακριβή δεδομένου ότι το 40% της χώρας είναι ορεινό. (25)
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Στον τομέα των μεταφορών, η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα PHARE ήταν η
βασική πηγή χρηματοδότησης της Βουλγαρίας από την ΕΕ. Το αρχικό πρόγραμμα
PHARE

(Pologne,

Hongrie:

Assistance

a

la

Reconstruction

Economique)

αποφασίσθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ το Δεκέμβριο

1989 και

αφορούσε δύο χώρες: την Πολωνία και την Ουγγαρία. Το 1993, το πρόγραμμα
επεκτάθηκε για 9 ακόμη χώρες: Βουλγαρία, Τσεχία, Σλοβακία, Αλβανία, Ρουμανία,
Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία και Σλοβενία.
Το πρόγραμμα PHARE αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΕ στο πλαίσιο της οποίας
παρέχεται χρηματοδότηση, υπό μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης για τη στήριξη της
διαδικασίας της οικονομικής μετάβασης. Την πενταετία 1990-1994, η ΕΕ διέθεσε
μέσω του PHARE 4,284 δις ECU στις 11 χώρες. Τα μεγαλύτερα ποσά διατέθηκαν
στην Πολωνία (822 εκατ. ECU), στην Ουγγαρία (416 εκατ. ECU), στη Ρουμανία (360
εκατ. ECU), στη Βουλγαρία (277 εκατ. ECU ) και στην Τσεχία (200 εκατ. ECU). (27)
Οκτώ από τις 10 χώρες που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα PHARE, είναι μέλη της
ΕΕ από το Μάιο 2004. Έτσι το 2003 ήταν το τελευταίο έτος της προ-ενταξιακής
βοήθειας σ’ αυτές τις χώρες αν και, πρακτικά, η ροή των σχετικών πόρων θα
διαρκέσει μέχρι το 2006. Προ-ενταξιακή βοήθεια θα εξακολουθήσει να δίδεται στις
υπόλοιπες, υποψήφιες για ένταξη χώρες.

Η

Βουλγαρία και η

Ρουμανία θα

μοιρασθούν συνολικά, € 4,5 δις κατά την περίοδο 2004-2006. (28)
Το 1998, η ΕΕ αποφάσισε να χορηγήσει πρόσθετη βοήθεια στις υπό ένταξη χώρες
με το πρόγραμμα ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession). To
πρόγραμμα ISPA αποφασίσθηκε για να περιλάβει έργα υποδομών που αφορούν
μεταφορές και περιβάλλον στο διάστημα 2000-2006. Η ετήσια βοήθεια στη
Βουλγαρία, με βάση κριτήρια πληθυσμού, έκτασης και κατά κεφαλή εισοδήματος,
κυμαίνεται μεταξύ 83-124 εκατ. €. Περίπου το 50% αφορά υποδομές μεταφορών.
(26) Τα επιλέξιμα έργα του προγράμματος ISPA ικανοποιούν τις κοινοτικές οδηγίες
για την ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών δικτύων και των Πανευρωπαϊκών διαδρόμων
που αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο και αποτελούν τη βάση της μελέτης
TINA (Transport Infrastructure Needs Assessment) (Χάρτης 3.1).
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Χάρτης 3.1: Τα δίκτυα μεταφορών στη Βουλγαρία, Πηγή: [26]

154

Κωδικός

Ονομασία έργου

Είδος έργου

Κόστος
(εκατ.€)

έργου
Bu-H-01

Πολλαπλών μέσων
Οδός-σιδηρόδρομος

Νέα γέφυρα στο Δούναβη στο

200

Vidin

Bu-H-02

οδικό

Αυτοκινητόδρομος Maritza

300

Bu-H-03

οδικό

Αυτοκινητόδρομος Ljulin

108

Bu-H-04

οδικό

Βελτίωση Vidin-Montana

11

Bu-H-05

οδικό

Ανακατασκευή Dimovo-Bela-

21

Roujintzi
Bu-H-06

οδικό

Ολοκλήρωση

του

βόρειου

80

τμήματος του περιφερειακού
της Σόφιας
Bu-H-07

οδικό

Αυτοκινητόδρομος Strouma

540

Bu-H-08

οδικό

Βελτίωση

138

Rousse-Veliko,

Tumovo-Makaza
Bu-H-09

οδικό

Βελτίωση διαδρόμου ΡΕΤ

116

Bu-H-10

οδικό

Βελτίωση διαδρόμου ΡΕΤ

130

Bu-H-11

οδικό

Αυτοκινητόδρομος

Μαύρης

350

Trakia/Ιη

240

Θάλασσας
Bu-H-12

οδικό

Αυτοκινητόδρομος
Φάση

Bu-H-13

οδικό

Παράκαμψη Σόφιας

Bu-H-14

οδικό

Ολοκλήρωση

του

235
νότιου

62

τμήματος του περιφερειακού
της Σόφιας
Bu-H-15

οδικό

Αυτοκινητόδρομος Αίμος

ΣΥΝΟΛΟ

200

2.731

Πίνακας 3.10: Οδικά έργα στη Βουλγαρία βάσει της μελέτης T1RS, Πηγή: [24]

Τα τρία προ-ενταξιακά προγράμματα χρηματοδότησης PHARE, ISPA και SAPARD
(για βοήθεια στον αγροτικό τομέα), εποπτεύονται από τη Γενική Διεύθυνση για τη
Διεύρυνση της ΕΕ. Οι πόροι που διατέθηκαν από τα προγράμματα, διατέθηκαν σε
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μεγάλο βαθμό για την εκπόνηση στρατηγικών μελετών, μελετών σκοπιμότητας,
business και master plans.

Η γραφειοκρατία των Βρυξελλών υποχρέωσε τη

Βουλγαρία να ανοίξει τα σύνορά της σε ξένα γραφεία μελετών και συμβούλων. Στην
ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βουλγαρίας, που
ιδρύθηκε το

1993 ως ανεξάρτητος συμβουλευτικός φορέας, διαβάζουμε, στον

κατάλογο των έργων που του έχουν ανατεθεί,

ονόματα συνεργατών, όπως: GTZ

(Γερμανία), Senter International (Ολλανδία), French Development Agency (Γαλλία),
Trade Development Agency (ΗΠΑ), Domier Consulting (Γερμανία), Bonifica SpA &
TECNIC SpA (Ιταλία), Doxiadis Associates SA (Ελλάδα) κλπ. (29)
Σε κρατικό επίπεδο, η συνεργασία Ελληνικών και Βουλγαρικών Υπηρεσιών
Οδοποιίας και Μεταφορών, ιδίως μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος
είναι συνεχής. Ανεξαρτήτως των εκατέρωθεν προθέσεων, για μεν τις Ελληνικές αρχές
είναι αναγκαία προκειμένου να δρομολογηθεί η υλοποίηση οδικών συνδέσεων με την
Κεντρική Ευρώπη και να διευκολυνθεί έτσι η μεταφορά των Ελληνικών προϊόντων
που κοστίζει σήμερα πολύ ακριβά μετά τον πόλεμο της δεκαετίας του ’90 και τη
διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Για τις Βουλγαρικές αρχές, η Ελλάδα είναι
μέλος της ΕΕ άρα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του μέλλοντος δεδομένου ότι και η
Βουλγαρία προβλέπεται ότι θα ενταχθεί στην ΕΕ στις αρχές του 2007. Επιπλέον η
Ελλάδα έχει ένα επίπεδο ανάπτυξης που βρίσκεται μεταξύ του επιπέδου ανάπτυξης
της Βουλγαρίας και των χωρών της Δυτικής Ευρώπης. Τρίτος ευνοϊκός παράγοντας
είναι η κοινή «βαλκανική» κουλτούρα που βοηθά ώστε οι αναταράξεις από τους
μετασχηματισμούς

που

συμβαίνουν

σήμερα

στη

Βουλγαρία,

σε

οικονομικό,

κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο να είναι ευκολότερα κατανοητές από τους Έλληνες
παρά από τους Δυτικούς. Τέταρτη ευνοϊκή συγκυρία είναι το γεγονός ότι ο ιδιωτικός
τομέας έχει ήδη προλειάνει το έδαφος προχωρώντας σε σημαντικές επενδύσεις στη
Βουλγαρία. Το διάστημα 1992-2003, η Ελλάδα είναι πρώτη σε άμεσες ξένες
επενδύσεις στη Βουλγαρία ($ 1 δις) με δεύτερη τη Γερμανία ($ 676,6 εκατ.). (30)
Εντούτοις, το επίσημο Ελληνικό κράτος δεν έχει κινηθεί με ανάλογους ρυθμούς. Ο
ιδιωτικός τομέας στα Βαλκάνια, τρέχει με μεγαλύτερες ταχύτητες από το κράτος και
συχνά

πληρώνει

τις

ολιγωρίες

του.

Παρότι

οι

Έλληνες

επιχειρηματίες

πρωτοστάτησαν σε επενδύσεις στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη FYROM κ.α, αν
χάνουν έδαφος, το χάνουν κυρίως επειδή το κράτος δεν είχε τη συστηματικότητα, τη
συνέπεια και την ετοιμότητα να τρέξει παράλληλα. (31)
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Α=Ε στη Βουλγαρία, 1992-2003
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Πίνακας 3.10: Άμεσες ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία σε $ εκατ, Πηγή:[29]

Ένας από τους τομείς, που έχουμε μείνει πίσω είναι οι οδικές υποδομές που θα
συνδέσουν τα κέντρα της Βόρειας Ελλάδας, μέσω Εγνατίας οδού και των καθέτων
αξόνων, με τις προς βορράν Βαλκανικές χώρες και την κεντρική Ευρώπη των
αγορών.
Όπως θα αναπτύξουμε στο επόμενο κεφάλαιο, μια κρατική εταιρία, όπως η
Έγνατία Οδός ΑΕ’, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με έμπειρο στελεχιακό δυναμικό,
θα μπορούσε να είναι το όχημα για να αναλάβει

πρωτοβουλίες προώθησης των

ελληνικών συμφερόντων στα Βαλκάνια.

3.6 Συμπεράσματα

Στο 3° κεφάλαιο αναφερθήκαμε στο ευρύτερο περιβάλλον των toll road operators
τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Είδαμε ότι η εκμετάλλευση ενός
αυτοκινητοδρόμου συνίσταται στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους
χρήστες

που

εκμετάλλευσης.

καταβάλλουν
Οι

γι’

αυτό

εταιρίες αυτές,

το

λόγο

υψηλά

διόδια

στην πλειοψηφία τους,

στις

έχουν

εταιρίες

συμβάσεις

παραχώρησης με το Κράτος, γι’ αυτό συνήθως αναφέρονται ως «παραχωρησιούχοι».
Οι μεγάλοι παραχωρησιούχοι της Ευρώπης, Ιταλοί και Γάλλοι, έκλεισαν τον
κύκλο τους, ως κρατικές εταιρίες, στα τέλη της δεκαετίας του 2000. Οι σκληρές
συνθήκες

ανταγωνισμού

και

η

παγκοσμιοποίηση
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τερμάτισαν

τον

κρατικό

προστατευτισμό και τους υποχρέωσαν αφ’ ενός να ανοίξουν τα εθνικά σύνορα στους
ξένους ανταγωνιστές και αφ’ ετέρου να αναζητήσουν οι ίδιοι νέο αντικείμενο σε
ξένες αγορές (Ελλάδα, Κεντροανατολική Ευρώπη, ΗΠΑ κλπ.). Οι εταιρίες αυτές
έχουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα: είναι πολύ πλούσιες δεδομένου ότι
εκμεταλλεύονται τα διόδια υποδομών, στην καρδιά της Ευρώπης, με βαρύτατους
κυκλοφοριακούς φόρτους, έχουν τεράστια εμπειρία και brand name ύστερα από 50
χρόνια επιτυχούς λειτουργίας και αποτελούν ισχυρό Ευρωπαϊκό λόμπυ. Το βασικό
μειονέκτημά τους είναι ότι εξακολουθούν να είναι δυσκίνητες λόγω αδράνειας
ύστερα από πολλά χρόνια κρατισμού.
Στο άνοιγμά τους προς ανατολάς, οι Ευρωπαίοι παραχωρησιούχοι ενισχύουν τις
μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες των χωρών τους που χρειάζονται την εμπειρία
τους για το στάδιο της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των αυτοκινητοδρόμων.
Στην Ελλάδα, ο τομέας της εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων είναι έντονα
κατακερματισμένος. Ο κλασσικός φορέας υλοποίησης των έργων, το ΥΠΕΧΩΔΕ,
μέχρι σήμερα αντιμετωπίζει το θέμα ως «κατασκευή έργου». Η κουλτούρα της
παροχής υπηρεσιών στους αυτοκινητοδρόμους δεν υπάρχει. Δύο κρατικές εταιρίες
(ΤΕΟ ΑΕ και Εγνατία Οδός ΑΕ)

και δύο ιδιωτικές εταιρίες (Αττική Οδός ΑΕ,

ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ), δραστηριοποιούνται μέχρι σήμερα, χωρίς ενιαίες προδιαγραφές και
συντονισμό. Η

κρατική εταιρία ΤΕΟ ΑΕ «συνάπτει γάμους», χωρίς διαφανείς

διαδικασίες, με ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρίες για την εκμετάλλευση οδικών
τμημάτων (Ακτιο-Πρέβεζα, Παράκαμψη Πάτρας). Έλλειψη εμπειρίας εκμετάλλευσης
τόσο από τις κρατικές όσο και από τις ιδιωτικές εταιρίες- που αυτές όμως πρόστρεξαν
στη βοήθεια ξένων παραχωρησιούχων- έλλειψη διεθνούς παρουσίας των ελληνικών
κατασκευαστικών εταιριών. Αυτά είναι τα μειονεκτήματα των Ελληνικών εταιριών,
πέραν των ελλείψεων κεφαλαίων, που πρέπει τώρα, να ανταγωνισθούν σε σκληρές
συνθήκες, εκτός Ελλάδας. Τα πέντε στοιχεία της στρατηγικής που θα πρέπει να
ακολουθηθεί, για να ανακτηθεί ο χαμένος χρόνος και να αποβεί επιτυχής η επέκταση
προς Ανατολάς, παρουσιάζονται στο ένθετο που ακολουθεί.

Νέα στρατηγική
Πέντε είναι τα βασικά στοιχεία-συνιστώσες μιας νέας στρατηγικής που αφήνει
πίσω της παραδοσιακές προσεγγίσεις και παλαιομοδίτικες συμπεριφορές και
αναζητά ευέλικτους και αποτελεσματικούς τρόπους και μηχανισμούς ανάδειξης και
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στήριξης μιας σύγχρονης επιχειρηματικότητας που τροφοδοτείται από εθνικούς
πόρους και αναπτύσσεται σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον, όπου τα εθνικά
χρώματα και σύμβολα παίζουν ολοένα και περισσότερο δευτερεύοντα ρόλο.
Το πρώτο στοιχείο αυτής της νέας στρατηγικής έχει να κάνει με τη γενικότερη
αντιμετώπιση

(φορολογία,

σχέσεις

με

τη

δημόσια

διοίκηση

κλπ.)

όσων

επιχειρηματικών ομίλων ελληνικών συμφερόντων έχουν αποδεδειγμένη και πολύ
περισσότερο κερδοφόρα παραγωγική παρουσία στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης και οι
οποίοι μπορούν στο άμεσο μέλλον να λειτουργήσουν ως δημιουργικές βάσεις
ανάπτυξης πολλαπλών ελληνικών συμφερόντων σε αυτές τις αγορές και κοινωνίες.
Το δεύτερο στοιχείο συνδέεται με την οργάνωση και εφαρμογή ευέλικτων και
αποτελεσματικών σχημάτων χρηματοδότησης επενδυτικών πρωτοβουλιών από την
πλευρά του Δημοσίου στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και με βασική
προϋπόθεση τη συμμετοχή ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών σε ένα πλαίσιο που
κατοχυρώνει

τη

διαφάνεια

προθέσεων

και

στόχων

και

εγγυάται

την

αποτελεσματική αξιοποίηση του δημόσιου χρήματος. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα
μπορούσαν να διαμορφωθούν αξιόπιστες και πάνω

απ’

όλα καινοτομικές

προσεγγίσεις για τη φορολογική αντιμετώπιση των επενδύσεων αυτής της μορφής
και των αποτελεσμάτων τους.
Το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει με τη νέα σχέση που πρέπει να υπάρξει ανάμεσα
στις μεγάλες πρώην ΔΕΚΟ και σε ελληνικής καταγωγής ιδιωτικά επιχειρηματικά
κεφάλαια και συμφέροντα στην κατεύθυνση της προώθησης μακροπρόθεσμης
πνοής

αναπτυξιακών-επενδυτικών

προγραμμάτων

σε

κρίσιμους

τομείς

της

οικονομικής δραστηριότητας στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης με την ουσιαστική
στήριξη από την πλευρά του κράτους και της δημόσιας διοίκησης.
Το τέταρτο στοιχείο συνδέεται με την αξιοποίηση και την περαιτέρω ενίσχυση
των υποδομών και των δικτύων, ειδικότερα στην περιοχή της Μακεδονίας και
Θράκης και η διαμόρφωση όλων εκείνων των απαραίτητων συστατικών στοιχείων
για την ουσιαστική ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε αυτοδύναμο κέντρο παροχής
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με περιφερειακή εμβέλεια και επιρροή.
Το πέμπτο, αλλά όχι και έσχατο στοιχείο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής
διεθνοποιημένης επιχειρηματικής δράσης, με την ουσιαστική κρατική συμβολή,
είναι εκείνο που

συνδέεται με την ύπαρξη

μιας ανανεώσιμης δεξαμενής

ανθρωπίνου στελεχικού δυναμικού υψηλών προδιαγραφών που θα μπορεί να
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στηρίξει και να συμβάλλει στην επιτυχία αυτής της στρατηγικής.
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Η επόμενη μέρα της διεύρυνσης και τα ελληνικά συμφέροντα,
15/2/2004)
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Κεφάλαιο 4°
Ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος

4.1 Εισαγωγή
Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της εταιρίας Έγνατία Οδός ΑΕ’
(ΕΟΑΕ) βασίζεται στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πρώτο Επιχειρησιακό
Σχέδιο (Business Plan) της εταιρίας που ολοκληρώθηκε από την εταιρία Συμβούλων
Έυρωσύμβουλοι ΑΕ’ το πρώτο εξάμηνο του 2004. Η μελέτη του Επιχειρησιακού
Σχεδίου ξεκίνησε σχετικά αργά, δέκα χρόνια μετά την ίδρυση της εταιρίας, με
πρωτοβουλία της προηγούμενης Διοίκησης και ολοκληρώθηκε από το Σύμβουλο πριν
αναλάβει τα ηνία της ΕΟΑΕ, η νυν Διοίκηση που συγκροτήθηκε μετά τις εκλογές της
7/3/2004.
Θα μπορούσε κανείς να εικάσει ότι ο βασικός λόγος καθυστέρησης της εκπόνησης
του Business Plan της εταιρίας ήταν η αβεβαιότητα λήψης διοικητικών αποφάσεων
δεδομένης της ρευστότητας και της πολυπλοκότητας του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Η ΕΟΑΕ, ως αντιπρόσωπος (Agent) του Κράτους-εντολέα (Principal), από την
ίδρυσή της υφίσταται ασφυκτικές πιέσεις για την ολοκλήρωση του τεράστιου από
άποψη δυσκολιών έργου της Εγνατίας οδού. Η πίεση προέρχεται τόσο από τον
εκάστοτε Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, ως μοναδικού Μετόχου της εταιρίας, όσο και από
ποικίλους φορείς και ΜΜΕ. Η ίδρυση μιας κρατικής ανώνυμης εταιρίας του
Δημοσίου, εκτός Αθηνών, για να διαχειρισθεί ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά
έργα υποδομής προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις από πολλούς και για διαφόρους
λόγους. Η εταιρία έπρεπε μέχρι σήμερα να αποδείξει ότι «καλώς ιδρύθηκε» και ο
μόνος τρόπος για να γίνει αυτό κατανοητό και να αποκτήσει ερείσματα στο ελληνικό
περιβάλλον ήταν να «δείξει έργο», να αποδώσει δηλ. τμήματα σε κυκλοφορία.
Εξάλλου, η ίδια η φύση του έργου της κατασκευής της Εγνατίας οδού δεν διευκόλυνε
την αποδοχή της ΕΟΑΕ από το ευρύ κοινό. Σε αντίθεση με τον άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη, όπου το έργο εκτελείται δίπλα στην υφιστάμενη οδό και οι οδηγοί
έχουν την αίσθηση ότι «κάτι προχωρά», η Εγνατία οδός χαράσσεται εκ νέου, μακριά
από δρόμους, τρυπώντας βουνά, σε δυσπρόσιτες και αραιοκατοικημένες περιοχές.
Πέρα απ' αυτό, δηλώσεις των κατά καιρούς Μετόχων-Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ που,
λόγω πολιτικών συγκυριών, δεν έλαβαν υπόψη τα χρονοδιαγράμματα κατασκευής,
άφησαν την εταιρία επικοινωνιακά εκτεθειμένη. Ακόμη και σήμερα οι Διοικήσεις της
ΕΟΑΕ είναι αναγκασμένες να βρίσκουν δικαιολογίες γιατί δεν υλοποιήθηκε η
δήλωση ενός εκ των πρώτων Μετόχων ότι «η Εγνατία οδός θα ολοκληρωθεί το
2000». Μόνο όταν η Καβάλα ενώθηκε με τους Κήπους με 200 χιλιόμετρα περίπου
νέου αυτοκινητοδρόμου και εμφανίσθηκαν στον ορίζοντα οι φαντασμαγορικές
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γέφυρες της παράκαμψης Καστανιάς και της Ηπείρου άρχισε να στρέφεται το κλίμα
υπέρ της ΕΟΑΕ και η πρώην Διοίκησή της άρχισε να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον
της εταιρίας και να προγραμματίζει εταιρικές δράσεις όπως η διαμόρφωση των
στρατηγικών στόχων μέσω ενός Business Plan.
To Business Plan, μεταξύ άλλων, χαρτογραφεί, αναλύει και αξιολογεί την
υφιστάμενη κατάσταση του εσωτερικού περιβάλλοντος της ΕΟΑΕ παρουσιάζοντας
τα δυνατά και αδύνατα σημεία κάθε τομέα. Επίσης παρουσιάζει τις αποφάσεις της
ηγεσίας της ΕΟΑΕ για την πορεία και τον προορισμό της εταιρίας σε βραχυπρόθεσμο
(2004-2005), μεσοπρόθεσμο (2006-2007) και μακροπρόθεσμο (2008-2010) ορίζοντα.
Η αποσαφήνιση του οράματος και της στρατηγικής της ΕΟΑΕ αποτυπώνονται για
πρώτη φορά σε επίσημο κείμενο της εταιρίας.
Η ύπαρξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι πάντοτε θετική. Παρόλη τη σχετική
αξία που ενδέχεται να έχει στην πράξη, δεδομένου ότι ο νέος Μέτοχος και η σημερινή
Διοίκηση της ΕΟΑΕ έχουν κάθε δικαίωμα να διαμορφώσουν τη δική τους στρατηγική
στα θέματα που αφορούν τόσο το εσωτερικό περιβάλλον όσο και τους στόχους της
ΕΟΑΕ για το μέλλον, η καταγραφή του υφιστάμενου περιβάλλοντος αποτελεί μια
βάση για περαιτέρω επεξεργασία. Οι εξωτερικοί σύμβουλοι, καθότι είναι ελεύθεροι
των εσωεπιχειρησιακών προκαταλήψεων και σκοπιμοτήτων συνήθως δίνουν μια
αντικειμενική εικόνα των δυνατών και αδύνατων σημείων του οργανισμού (1).
Εντούτοις στο Business Plan της ΕΟΑΕ δεν αποτυπώνονται ορισμένα στοιχεία όπως
η ικανότητα του οργανισμού να μαθαίνει και να προσαρμόζεται στις εκάστοτε
συνθήκες, η εταιρική κουλτούρα, το κλίμα εργασίας, η αφοσίωση του προσωπικού
κλπ., στοιχεία τα οποία αποτιμώνται πιο ρεαλιστικά από τους ανθρώπους της εταιρίας
που βιώνουν την καθημερινή πραγματικότητα παρά από εξωτερικούς συμβούλους
στους οποίους μεταφέρεται συνήθως από στελέχη της ηγετικής ομάδας μια ιδεατή
εικόνα της επιχείρησης. Πολύ συχνά, τα άυλα αυτά στοιχεία είναι η μόνη διατηρητέα
πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα αυτές που
βασίζονται στην παροχή υπηρεσιών. (2) Η μη συμμετοχή των εργαζομένων και των
λοιπών ενδιαφερομένων (stakeholders) στη διαμόρφωση του Business Plan δεν
επέτρεψε να αποτιμηθούν οι άυλοι πόροι της ΕΟΑΕ. Επίσης δεν υπήρξε η αναγκαία
ζύμωση αποτέλεσμα της οποίας θα ήταν η εσωτερική και η εξωτερική νομιμοποίηση/
αποδοχή που αποτελεί όρο «εκ των ων ουκ άνευ» για την επιτυχία οποιοσδήποτε
υψηλής στρατηγικής. (3) Κι αυτό γιατί η δέσμευση σε κοινούς στόχους είναι αυτή
που διαμορφώνει τον επιθυμητό συναισθηματικό δεσμό και τελικά συμβάλλει στη

165

δημιουργία συλλογικής συνείδησης και αυτογνωσίας που είναι απαραίτητα συστατικά
επιτυχίας τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα μεμονωμένα άτομα.

ΓΝΩΘΙΣΑΥΤΟΝ
Σ (Σωκράτης): Πες μου Ευθύδημε, έχεις επισκεφθεί ποτέ το μαντείο των Δελφών;
Ε (Ευθύδημος): Ναι, όντως Σωκράτη. Δύο φορές. Πάντα αναζητώ την καλύτερη
συμβουλή όταν έχω να πάρω μια σημαντική απόφαση.
Σ : Μήπως παρατήρησες την επιγραφή πάνω από την είσοδο, εκείνη που φαίνεται
λίγο πριν εισέλθεις στο ναό;
Ε : Σε ποια επιγραφή αναφέρεσαι Σωκράτη;
Σ : Σ’ εκείνη που λέει «ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ»
Ε : Α, ναι! Δεν την πρόσεξα όμως ιδιαίτερα. Είναι τέτοια η βιασύνη να μπεις μέσα,
που δεν προλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή να προσέξεις τίποτα.
Σ. : Ναι, αλλά στη συνέχεια, Ευθύδημε; Σκέφθηκες καθόλου ότι αυτό το απόφθεγμα
θα μπορούσε να σε βοηθήσει να πάρεις μια σημαντική απόφαση;
Ε:

Όχι, Σωκράτη. Ώσπου να φύγω, είχα ήδη λάβει το χρησμό του μαντείου και δεν
μου πέρασε από το νου κάτι τέτοιο. Άλλωστε, υπέθεσα ότι όντως γνωρίζω τον
εαυτό μου. Θέλω να πω, είναι δυνατό να μην τον γνωρίζω; Δεν είμαι δα και
κανένας περίπλοκος άνθρωπος, Σωκράτη!

Σ: Αυτό βεβαίως είναι κάτι για το οποίο μόνον εσύ μπορείς να αποφασίσεις,
Ευθύδημε. Ας το προσεγγίσουμε όμως από άλλη σκοπιά: χθες σε είδα στου
Αριστείδη που κοιτούσες τα άλογα. Σκέπτεσαι να αγοράσεις κάποιο;
Ε:

Ναι, Σωκράτη. Μάλιστα προς τα εκεί πηγαίνω τώρα, να κλείσω τη συμφωνία.

Σ: Και θα έχεις περάσει πολλές ώρες εξετάζοντας το άλογο, επιχειρώντας να
διακρίνεις τα προτερήματα και τα μειονεκτήματά του, την υγεία, την ηλικία και
το χαρακτήρα του.
Ε:

Μα φυσικά, Σωκράτη. Πάνε μέρες τώρα που περνώ κάμποσες ώρες στο λιβάδι
και στον στάβλο.

Σ: Και θα έχεις βέβαια σκεφθεί πως θέλεις να χρησιμοποιήσεις το άλογο και ποιες
είναι οι προσδοκίες σου για την απόδοσή του.
Ε: Αυτό είναι το πρώτο και το κυριότερο, Σωκράτη.
Σ: Και αξιολόγησες τις πληροφορίες που προέκυψαν από την εξέταση του αλόγου
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σε σχέση με τη χρήση που προορίζεις γι αυτό;
Ε:

Ακριβώς, Σωκράτη.

Σ: Μ’ άλλα λόγια, Ευθύδημε, δεν πήγες σε κάποιον μάντη ή ιερέα για να σε
συμβουλεύσει πάνω σ' αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι;
Ε: Φυσικά όχι, Σωκράτη! Γιατί να κάνω κάτι τέτοιο; Ήμουν σε θέση να εξετάσω το
ζώο μόνος μου και δεν δυσκολεύτηκα να το εκτιμήσω.
Σ: Παρόλα αυτά, όταν πρέπει να πάρεις κάποια απόφαση που θα επηρεάσει
ολόκληρη τη ζωή σου και εκείνους για τους οποίους νοιάζεσαι, δέχεσαι
αναντίρρητα ό,τι σου λέει το μαντείο, αγνοώντας τη συμβουλή γνώθι σηυτόν.
Ε: Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις, Σωκράτη. Θα μπορούσα να εξετάζιο τον εαυτό
μου τουλάχιστον τόσο καλά όσο εξετάζω το άλογό μου.
Σ: Ακριβώς, Ευθύδημε. Δεν πιστεύεις ότι οι άνθρωποι θα έκαναν συνετότερες
επιλογές αν γνώριζαν τα προτερήματα και τα ελαττώματά τους;
Ε: Είναι λογικό, Σωκράτη. Ο φίλος μας ο Ποδοκλής δεν παραπονιόταν χθες για τη
δουλειά του αγγειοπλάστη, που την απεχθάνεται και δεν μας έλεγε πόσο θα
ήθελε να είχε επιλέξει κάτι άλλο που θα του επέτρεπε να αξιοποιήσει καλύτερα
τις ικανότητές του;
Σ:

Ναι, θυμάμαι τη συζήτηση. Γι αυτό ήθελα να μιλήσω μαζί σου. Θεώρησα πως
θα ήθελες να σκεφθείς ότι οι άνθρωποι που έχουν αυτογνωσία ξέρουν τι είναι
σωστό γι αυτούς και μπορούν να διακρίνουν τι μπορούν και τι δεν μπορούν να
πράξουν. Κάνοντας αυτό που ξέρουν και τις ανάγκες τους ικανοποιούν και
επιτυχία γνωρίζουν. Αποφεύγοντας να κάνουν πράγματα που δεν ξέρουν,
γλιτώνουν από πιθανά λάθη και αποτυχίες.

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, (4)
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4.2 Γενικά για το εσωτερικό περιβάλλον της ΕΟΑΕ
Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η ΕΟΑΕ ιδρύθηκε με σκοπό τη
μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση της Εγνατίας οδού. Οι
πιο σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία της εταιρίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1.

11/1994
8/1995

Ίδρυση της εταιρίας
Συγκρότηση του πρώτου ΑΣ (Μέτοχος ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ.
Λαλιώτης, Πρόεδρος του ΔΣ ο κ. Δημήτρης Φατούρος)

11/1995

Σύμβαση με τον Project Manager (Brown & Root)

2/1996

Πρόσληψη του Γ ενικού Διευθυντή κ. Σέργιου Λαμπρόπουλου

2/1997

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων κατασκευής του άξονα από το ΥΠΕΧΩΔΕ

5/1997

Δημοπράτηση της κατασκευής των πρώτων τμημάτων

2/2000

Απόδοση των πρώτων τμημάτων σε κυκλοφορία (Κομοτηνή-Μέστη)

2/2001

Ανανέωση της θητείας του Γενικού Διευθυντή έως 12.2006

12/2001
6/2002

Λήξη της σύμβασης του Project Manager
Συγκρότηση νέου ΔΣ (Μέτοχος η Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κα Παπανδρέου,
Πρόεδρος του ΔΣ ο κ. Ιωάννης Οικονομίδης)

10/2002

Νέα σύμβαση με τον Project Manager (Kellogg Brown & Root)

12/2003

Ανάθεση των αρμοδιοτήτων συντήρησης- λειτουργίας-εκμετάλλευσης

6/2004

Συγκρότηση νέου ΔΣ (Μέτοχος ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιάς,
Πρόεδρος του ΔΣ ο κ. Απόστολος Γούλας)

Πίνακας 4.1: Ημερομηνίες -σταθμοί για την ΕΟΑΕ

Το εσωτερικό περιβάλλον της ΕΟΑΕ παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το πιο
σημαντικό στοιχείο είναι η αλυσίδα αξίας της εταιρίας που, σε αντίθεση με τις
κλασικές

συνταγές

οργάνωσης των

κρατικών

επιχειρήσεων,

αναδεικνύει την

εξωτερίκευση δραστηριοτήτων (outsourcing) σε κυρίαρχο μοντέλο. Η ανάθεση
ακόμη και θεμελιωδών λειτουργιών της εταιρίας, όπως το σύνολο του μελετητικού
έργου και του έργου της επίβλεψης της κατασκευής (construction management) σε
εξωτερικούς συνεργάτες αποτέλεσε τη

βασική

Διοικήσεων της εταιρίας (Γράφημα 4.1).
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φιλοσοφία των

μέχρι σήμερα

Εξωτερικοί
Συνεργάτες

Αντικείμενο

Γράφημα 4.1: Εξωτερίκευση δραστηριοτήτων (outsourcing) στην ΕΟΑΕ

Η πρακτική του outsourcing, παρά το γεγονός ότι ακολουθήθηκε, λόγω της
χρονικής πίεσης, χωρίς να έχει προηγηθεί στρατηγική ανάλυση των δραστηριοτήτων
της εταιρίας και διερεύνηση της δυνατότητας της αγοράς να ανταποκριθεί με
επάρκεια στην παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, ήταν αναγκαία προκειμένου να
στρατολογηθούν τάχιστα οι περισσότερες δυνατές δυνάμεις της αγοράς στην
υπηρεσία της νεοσύστατης εταιρίας. Παράλληλα, λειτούργησε ως

αυτοάμυνα των

μέχρι

για

σήμερα

Διοικήσεων

έναντι

των

εξωτερικών

πιέσεων

πρόσληψη

πλεονάζοντος προσωπικού σε κατηγορίες και ειδικότητες που δεν καλύπτουν πάγιες
και διαρκείς ανάγκες και ταυτόχρονα ως ένδειξη της καλής πρόθεσης της ΕΟΑΕ προς
την Ευρωπαϊκή Ένωση που συγχρηματοδοτεί το έργο, ότι η εταιρία εφαρμόζει
σύγχρονα εργαλεία management.
Είναι

γνωστό

ότι

οι

Δημόσιες

Επιχειρήσεις

στην

Ελλάδα,

συχνά

χρησιμοποιούνται από το Κράτος ως μέσο άσκησης αντιπληθωριστικής, κοινωνικής,
αναπτυξιακής ή περιφερειακής πολιτικής. Το κόστος των πιο πάνω πολιτικών
μετατίθεται

στις

Δημόσιες

Επιχειρήσεις
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και

ενώ

τα γενικότερα οφέλη

δεν

αποτιμώνται και επομένως δεν καταγράφονται στη λογιστική των Επιχειρήσεων, το
πρόσθετο κόστος που επιβάλλεται σ’ αυτές καταγράφεται και επηρεάζει άμεσα το
διαχειριστικό τους αποτέλεσμα (5). Η ΕΟΑΕ, εφαρμόζοντας σύγχρονες στρατηγικές
οργάνωσης και έχοντας το πλεονέκτημα ότι βρέθηκε, γεωγραφικά, μακριά από τα
κέντρα εξουσίας σε μια εποχή που το μέγιστο βάρος δόθηκε στην περιοχή της
πρωτεύουσας, λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, μπόρεσε μέχρι σήμερα να δράσει σε
γενικές γραμμές με σχετική ανεξαρτησία ως εξειδικευμένος, ανεξάρτητος και
ευέλικτος οργανισμός που λαμβάνει και υλοποιεί ορθολογιστικές στρατηγικές
αποφάσεις σε θεσμικά, τεχνικά, οικονομικά και διοικητικά θέματα (6). Από την άλλη
πλευρά όμως, η εξωτερίκευση δραστηριοτήτων στέρησε τη δυνατότητα στα νεώτερα
στελέχη της ΕΟΑΕ να αποκτήσουν εμπειρία, ιδίως στον μελετητικό τομέα και στη
διαχείριση έργων (project και construction management) που σήμερα θα αποτελούσε
το στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρίας σε σχετικές δραστηριότητες
εντός ή εκτός Ελλάδας.

4.3 Η εταιρία
Η οργανωτική δομή της ΕΟΑΕ διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα:
•

Διοικητικό Συμβούλιο με τα υποστηρικτικά του όργανα

•

Κεντρική Υπηρεσία (Θεσσαλονίκη)

•

Πέντε Περιφερειακές Υπηρεσίες (Γιάννενα, Μέτσοβο, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη,
Κομοτηνή)

4.3.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο
Είναι η ανώτατη αρχή της ΕΟΑΕ. Αποτελείται από εννέα μέλη και λογοδοτεί στη
Γενική Συνέλευση. Τα βασικά υποστηρικτικά όργανα του ΔΣ είναι η Διευθύνουσα
Επιτροπή, στην οποία το ΔΣ έχει εκχωρήσει σημαντικές αρμοδιότητες εποπτείας των
έργων (Προϊσταμένη Αρχή), η Υπηρεσία Εσωτερικού ελέγχου που διενεργεί
επιθεωρήσεις σε όλους τους τομείς της ΕΟΑΕ με στόχο τον έλεγχο τήρησης των
διαδικασιών, το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων που συντονίζει τις δραστηριότητες
επικοινωνίας, η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών που διαπραγματεύεται τις απαιτήσεις
των αναδοχών και το Τεχνικό Συμβούλιο που γνωμοδοτεί επί των αιτήσεων
θεραπείας των αναδοχών κατασκευής. Ας σημειωθεί ότι η απόφαση του Προέδρου
της ΕΟΑΕ με βάση την παραπάνω γνωμοδότηση είναι το τελευταίο επίπεδο
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αποφάσεων πριν την προσφυγή στα αστικά δικαστήρια. Αντίστοιχη αρμοδιότητα
αποφάσεων επί αιτήσεων θεραπείας των αναδοχών κατασκευής Δημοσίων Έργων,
έχει, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ. Από τα
παραπάνω

συνάγεται ότι η

Διοίκηση

της εταιρίας έχει τη

μέγιστη

δυνατή

εξουσιοδότηση από το Μέτοχο στην άσκηση του ρόλου της ως Κυρίου του Έργου για
την κατασκευή της Εγνατίας οδού.

4.3.2

Το προσωπικό της ΕΟΑΕ

Το προσωπικό της ΕΟΑΕ έχει ως έδρα την κεντρική Υπηρεσία της ΕΟΑΕ στα
γραφεία της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη και τις πέντε Περιφερειακές Υπηρεσίες. Η
στελέχωση της εταιρίας άρχισε το 1996 με την πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή.
Τον Μάρτιο του 2004 στην ΕΟΑΕ υπηρετούσαν 295 άτομα. Η εξέλιξη του αριθμού
των εργαζομένων από το 1996 μέχρι σήμερα, η σύνθεση του προσωπικού κατά
ειδικότητες και η ηλικιακή κατανομή αποτυπώνονται στα γραφήματα 4.2, 4.3 και 4.4.
Από την επεξεργασία των στοιχείων του προσωπικού της ΕΟΑΕ προκύπτει ότι:
•

Η αύξηση του προσωπικού ήταν ραγδαία στα επτά χρόνια της λειτουργίας της

•

Οι τεχνικοί (μηχανικοί, γεωλόγοι, δασολόγοι, γεωπόνοι, τεχνολόγοι) αποτελούν
το 65% του προσωπικού ενώ οι Διοικητικοί, Οικονομικοί, Νομικοί το 35%

•

Το 83% του προσωπικού είναι κάτω των 50 ετών

•

Το 73% του προσωπικού έχει πανεπιστημιακό τίτλο

•

Το 96% του προσωπικού γνωρίζει μια ξένη γλώσσα

•

το 93% του προσωπικού χειρίζεται Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

Εξέλιξη του μεγέθους του προσωπικού της ΕΟΑΕ

Γράφημα 4.2: Η εξέλιξη του μεγέθους του προσωπικού της ΕΟΑΕ, Πηγή:[7]
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Σύνθεση Προσωπικού της ΕΟΑΕ κατά ειδικότητες

Σύμβουλος

Τεχνολόγοι Μηχανικοί
(ΤΕΙ) 8%

Γράφημα 4.3:Σύνθεση του προσωπικού της ΕΟΑΕ κατά ειδικότητες, Πηγή:[7]

Γράφημα 4.4:Ηλικιακή κατανομή του προσωπικού της ΕΟΑΕ, Πηγή:[7]

Το προσωπικό εντάσσεται σε 3 κατηγορίες:
•

προσωπικό

που

προσλαμβάνεται

μετά

από

δημοσίευση

προκήρυξης

της

αντίστοιχης θέσης, προερχόμενο από τον ιδιωτικό τομέα και εργάζεται με
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου
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•

μηχανικοί του Δημοσίου που αποσπάσθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ ή από την
Περιφέρεια

Κεντρικής

Μακεδονίας

(25

άτομα

που

καλύπτουν

κυρίως

διευθυντικές θέσεις)
•

αλλοδαπό προσωπικό του Συμβούλου Διαχείρισης (μηχανικοί)
Τα στελέχη από τον ιδιωτικό, το δημόσιο και τον ευρωπαϊκό χώρο εργάσθηκαν

σκληρά, υπό την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή, προκειμένου να καταλήξουν
τελικά σε ένα modus viventi. Οι πιο δύσκολες συνεργασίες ήταν αυτές μεταξύ των
στελεχών του Δημοσίου και αυτών του Συμβούλου Διαχείρισης που καλύπτουν
επίσης διευθυντικές σχέσεις στο οργανόγραμμα της ΕΟΑΕ. Τα χάσματα από τη
διαφορά κουλτούρας των τριών παραπάνω ομάδων γεφυρώθηκαν όταν όλοι
συνειδητοποίησαν ότι είναι αναγκαίες οι συμμαχίες λόγω «σύγκλισης συμφερόντων»
προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κοινή απειλή, δηλ. η εξωτερική αμφισβήτηση της
ικανότητας της εταιρίας να επιτελέσει το έργο που της ανατέθηκε.
Η προσπάθεια των μέχρι σήμερα Διοικήσεων για αναβάθμιση των δυνατοτήτων
των ανθρώπινων πόρων της εταιρίας επικεντρώθηκε κυρίως στην εκπαίδευση του
προσωπικού. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις,
συμμετοχή σε συνέδρια, μεταπτυχιακές σπουδές κλπ.

Γράφημα 4.5: Ανθρωποώρες κατάρτισης ανά αντικείμενο του προσωπικού, Πηγή:[7]
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Σεμινάρια - Ανθρωποώρες κατάρτισης ανά έτος

Γράφημα 4.6: Ανθρωποώρες κατάρτισης του προσωπικού ανά έτος, Πηγή:[7]

Πέρα από τα συνέδρια και τις μεταπτυχιακές σπουδές στις οποίες συμμετείχαν
συνολικά, κατά τη τριετία 2000-2002, 180 μηχανικοί, το 2002 η ΕΟΑΕ ξεκίνησε ένα
πρωτοπόρο πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα χρήσης λογισμικού
με την καινοτόμα για τα Ελληνικά δεδομένα, μέθοδο του e-learning (7).
Το κόστος της εκπαίδευσης των εργαζομένων που ανήλθε κατά το διάστημα
1997-2002 σε € 860.000 καλύπτεται από την ΕΟΑΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, τον ΟΑΕΔ και από τους ίδιους τους εργαζόμενους.
Στο οργανόγραμμα της ΕΟΑΕ (Γράφημα 4.7) παρουσιάζεται η διάρθρωση της
ΕΟΑΕ σε τρεις τομείς: τον Τομέα Έργων με αντικείμενο τη μελέτη και την
κατασκευή του έργου της Εγνατίας οδού, τον Τομέα Λειτουργίας- ΕκμετάλλευσηςΣυντήρησης με αντικείμενο τη διαχείριση της Εγνατίας οδού μετά την κατασκευή και
τον Τομέα Υποστήριξης που αποτελεί τον «εταιρικό» κορμό της ΕΟΑΕ και έχει ως
αποστολή να συνδράμει με τις Διευθύνσεις του τους δύο προηγούμενους τομείς της
εταιρίας. Το έργο του Συμβούλου Διαχείρισης (Project Manager) είναι η υποστήριξη
των Τομέων Έργων & Υποστήριξης.
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Γ ο ά ψ η μ α 4.7: Γενική διάταξη του Οργανογράμματος της ΕΟ ΑΕ

1/Ί

r-

4.4 Το αντικείμενο
Η άσκηση της διαχείρισης ενός τεχνικού έργου με εξωτερικούς συνεργάτες
(outsourcing), αντιδιαστέλλεται προς τον κλασικό τρόπο άσκησης της διαχείρισης
των δημοσίων έργων στην Ελλάδα, δηλαδή τη χρησιμοποίηση ιδίων πόρων από τον
Κύριο του Έργου, με ανάπτυξη αντιστοίχων Υπηρεσιών. Η διαχείριση αφορά όλα τα
στάδια παραγωγής και λειτουργίας των έργων. (8)
Στο

ελληνικό σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων το outsourcing στην

εκπόνηση μελετών ή στην εκτέλεση της κατασκευής είναι η συνήθης πρακτική. Γι
αυτό το λόγο οι σχέσεις των συμβαλλομένων, αφ’ ενός του Δημοσίου και αφ’ ετέρου
των μελετητών ή των κατασκευαστών ρυθμίζονται από ένα δομημένο νομικό πλαίσιο
που έχει δοκιμασθεί για πολλά χρόνια. Αντίθετα, το outsourcing στη διοίκηση του
έργου (project management) και στην επίβλεψη (construction management) άρχισε να
εφαρμόζεται στη δεκαετία του ’90. Τέλος το outsourcing στη συντήρηση και
λειτουργία

οδών

είναι

πολύ

νέα

εξέλιξη

και

εφαρμόζεται

σε

κρατικούς

αυτοκινητοδρόμους, χωρίς διόδια, ορισμένων αγγλοσαξονικών χωρών όπως η Αγγλία
και ο Καναδάς. Outsourcing στην εκμετάλλευση των διοδίων αυτοκινητοδρόμων,
δηλ. ανάθεση του έργου της είσπραξης διοδίων σε τρίτους δεν είναι γνωστή μέχρι
σήμερα. To outsourcing με τη μορφή συμβάσεων παραχώρησης είναι σύνηθες σε
άλλους τομείς εκμετάλλευσης που δεν είναι κρίσιμοι για τη βιωσιμότητα των toll
road operators (πχ. εκμετάλλευση ΣΕΑ).

4.4.1

Η διαχείριση των μελετών της Εγνατίας οδού

Με τον όρο «διαχείριση μελέτης» νοείται η χορήγηση οδηγιών, ο συντονισμός των
διαφόρων ειδικοτήτων που συνεργάζονται για την εκπόνηση μιας μελέτης, ο έλεγχος
των τελικών παραδοτέων και η καταβολή των αμοιβών στους συμβούλους, στους
μελετητές ή στους ελεγκτές των μελετών.
Η εκπόνηση των μελετών του έργου της Εγνατίας οδού γίνεται από Ελληνικά
Γραφεία Μελετών που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Ν. 716/77) ή από αλλοδαπά
γραφεία μελετών με ανάλογα προσόντα, με τη διαδικασία πρόσληψής τους ως
Συμβούλων κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 1418/84. Με το άρθρο
αυτό, όταν πρόκειται για σημαντικά ή τεχνικά πολύπλοκα ή εξειδικευμένης
τεχνολογίας έργα στο σύνολο ή τμήματά τους ή εάν υπάρχει γενικά αδυναμία για το
σχεδίασμά, μελέτη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη του έργου από την
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τεχνική

υπηρεσία του

φορέα εκτέλεσης του

έργου,

επιτρέπεται η

ανάθεση

καθηκόντων τεχνικού συμβούλου σε ημεδαπό ή αλλοδαπό οίκο ή ιδιώτη τεχνικό, με
αμοιβή που δεν δεσμεύεται από τις διατάξεις για τις αμοιβές μηχανικών ή άλλες
σχετικές γενικές ή ειδικές διατάξεις. Οι διαδικασίες επιλογής Μελετητών-Συμβούλων
είναι:
•

Για μελέτες προϋπολογισμού κάτω των 200.000 €, γίνεται είτε πρόχειρος
διαγωνισμός

μεταξύ

περιορισμένου

αριθμού

μελετητών,

είτε,

σε

ειδικές

περιπτώσεις συμπληρωματικών συμβάσεων ή μοναδικότητας του μελετητή, απ’
ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση σύμφωνα με εγκεκριμένη Λειτουργική
Διαδικασία της εταιρίας. Στη διαδικασία αυτή συμμετέχουν γραφεία μελετών
καταταγμένα σε επίσημους καταλόγους (short lists).
•

Για μελέτες προϋπολογισμού άνω των 200.000 €, ακολουθείται η ανοικτή
διαδικασία της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ, με κριτήρια επιλογής τα οριζόμενα στην
οδηγία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά.
Με ανοικτή διαδικασία και με τα κριτήρια που προβλέπονται στην παραπάνω

Οδηγία επιλέγονται και οι μελετητές που αναλαμβάνουν προθεσμιακές συμβάσεις
(Call up contracts). Ο τύπος των συμβάσεων αυτών υποδείχθηκε από τον Σύμβουλο
Διαχείρισης και είναι καινοτόμος για τα ελληνικά δεδομένα. Σύμφωνα με τη
διαδικασία των προθεσμιακών συμβάσεων ο φορέας του έργου αναδεικνύει
αναδόχους μελετητές χωρίς συγκεκριμένο εξ αρχής αντικείμενο αλλά με ένα ανώτατο
πλαφόν αμοιβής. Στους μελετητές αυτούς ανατίθενται καθήκοντα όταν υπάρχουν
ανάγκες. Με τον τρόπο αυτό, οι εξωτερικοί συνεργάτες είναι διαθέσιμοι και έτσι
μειώνονται οι χρόνοι ανάθεσης των μελετών αφού οι χρονοβόρες διαδικασίες
ανάδειξης μελετητών έχουν ήδη προηγηθεί.
Μια σημαντική καινοτομία της ΕΟΑΕ στο χώρο των μελετών ήταν η σύνταξη του
τεύχους των Οδηγιών Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας (Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.) που
περιλαμβάνει τις αρχές σχεδιασμού και τις προδιαγραφές για κάθε είδος μελέτης.
Αυτό κατέστη αναγκαίο διότι οι ισχύουσες ελληνικές προδιαγραφές μελετών, οι
οποίες περιλαμβάνονται στο Π.Δ.696/74, δεν είναι πλήρεις και δεν αναφέρονται σε
ορισμένα είδη μελετών, π.χ. σήραγγες, γεωτεχνικά, υδραυλικές μελέτες οδοποιίας,
ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για έργα οδοποιίας και σηράγγων, κ.λπ. Επίσης οι
ισχύουσες ελληνικές προδιαγραφές μελετών δεν λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες
που υπάρχουν με την ανάπτυξη των εφαρμογών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές με
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αποτέλεσμα οι απαιτήσεις τους να είναι ελλιπείς ή ξεπερασμένες. Οι Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. της
ΕΟΑΕ έχουν ήδη αναθεωρηθεί και συμπληρωθεί τρεις φορές και ετοιμάζεται η
τέταρτη αναθεώρηση, προκειμένου να ενσωματωθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε από
τη μέχρι σήμερα διαχείριση των μελετών καθώς και όλες οι τελευταίες τεχνικές
γνώσεις και ευρωπαϊκές νόρμες που έχουν καταστεί υποχρεωτικές για τη χώρα μας.
Το ίδιο σημαντικές ήταν και οι

Οδηγίες Σχεδιασμού Αποκατάστασης Τοπίου

(Ο.Σ.Α.Τ.) που περιγράφουν τις υποχρεώσεις των αναδοχών, μελετητών και
κατασκευαστών, σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.
Στη διαχείριση των μελετών έχουν θεσμοθετηθεί από την ΕΟΑΕ καινοτομίες
όπως:
•

Καθιερώθηκε ο θεσμός του ανεξάρτητου ελεγκτή μελετών μεγάλων γεφυρών,
σηράγγων και ήλεκτρο μηχανολογικών εγκαταστάσεων της οδού.

•

Καθιερώθηκε ως υποχρεωτική η ασφάλιση των μελετών και των κατασκευών του
συνόλου του έργου της έναντι επαγγελματικής και αστικής ευθύνης των
συμβαλλόμενων μελετητών και κατασκευαστών, για την αντιμετώπιση τυχόν
αστοχιών κατά την εκτέλεση των εργασιών και κατά τη λειτουργία του έργου.

•

Καθιερώθηκε ο θεσμός των Εξωτερικών Συμβούλων Μελετών (Checkers), με
αρμοδιότητα τον έλεγχο των μελετών.

•

Καθιερώθηκε η διαδικασία κλήσης ειδικών επιστημόνων (experts) από τον
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο, προκειμένου να γνωματεύσουν για τον τρόπο
επίλυσης δύσκολων τεχνικών προβλημάτων στη μελέτη ή την κατασκευή.

•

Διαχωρίστηκε η γεωτεχνική έρευνα από τη γεωτεχνική μελέτη του έργου, για την
ασφαλέστερη αξιολόγηση της έρευνας

•

Καθιερώθηκε ως υποχρέωση των Μελετητών να τηρούν σύστημα διασφάλισης
της ποιότητας των μελετών, το οποίο ελέγχεται από τη Διεύθυνση Μελετών,
σύμφωνα με τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.
Η Δ/νση Μελετών της ΕΟΑΕ είναι η πολυπληθέστερη Διεύθυνση της εταιρίας.

Απασχολεί 70 άτομα (περίπου το 25% του συνολικού προσωπικού της ΕΟΑΕ). Το
2003 η Δ/νση Μελετών διαχειρίσθηκε χίλιες διακόσιες περίπου μελέτες και κατέβαλε
για αμοιβές μελετών € 16.062.000. (9)
Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, μέχρι σήμερα δεν διαμορφώθηκε στη Δ/νση
Μελετών ένας ελάχιστος πυρήνας στελεχών που θα αναλαμβάνει την εκπόνηση
μελετών ώστε να μπορεί γρήγορα και αποτελεσματικά να καλύπτει μελετητικά κενά
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που δημιουργούνται αναπόφευκτα κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Μια άποψη για
το σωστό μίγμα outsourcing στις μελέτες καταγράφεται με γλαφυρό τρόπο στο
ένθετο που ακολουθεί.
Outsourcing στις μελέτες; Ναί, αλλά πόσο outsourcing;
..... Το ακραίο στοιχείο είναι το σύστημα όπου η εκπόνηση όλων των μελετών
γίνεται εσωτερικά. Αυτό πλέον σήμερα κανείς δεν το κάνει. Μια άλλη προσέγγιση,
την οποία εγώ επίσης θα αποκαλούσα ακραία, είναι να μην υπάρχει καμία
δυνατότητα εκπόνησης μελέτης μέσα στο φορέα. Θα έλεγα λοιπόν ότι η σύγχρονη
προσέγγιση είναι ένα μικτό σύστημα με επιλογή του πως και πόση παραγωγή
μελέτης θα γίνει μέσα στο φορέα.
Γιατί θεωρώ ακραία την κατάσταση όπου καμία μελέτη δεν εκπονείται μέσα στο
φορέα, ή δεν μπορεί να εκπονηθεί μέσα στο φορέα. Γιατί όλοι ξέρουμε από την
εμπειρία μας ότι συνθέτοντας ένα μεγάλο και δύσκολο έργο, όπου είναι
εμπλεκόμενοι πολλοί μελετητές και κατασκευαστές, πάντα θα υπάρξουν κομμάτια,
ή στοιχεία μελετητικά τα οποία δεν έτυχαν επαρκούς κάλυψης. Η κάλυψή τους εκ
των υστέρων, αποτελεί μεγάλο αντικείμενο τριβής και χρονικής καθυστέρησης.
Είναι λοιπόν σίγουρο, ότι θα πρέπει ο φορέας να έχει κάποια δυνατότητα κάλυψης
αυτών των κενών. Και βεβαίως το θέμα που τίθεται, είναι πόση θα πρέπει να είναι
αυτή η δυνατότητα. Η δική μου προσωπική εμπειρία ανάγεται στο ότι, αν αυτή η
δυνατότητα μπορεί να καλύψει ένα 10% με 20% του αναγκαίου μελετητικού
αντικειμένου, υπάρχει η αναγκαία και κρίσιμη μάζα, ώστε να μπορεί το έργο να
προχωρήσει χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις. Τι οργάνωση λοιπόν χρειάζεται
ένας φορέας αν αποφασίσει να ακολουθήσει την παραπάνω λογική;
Κατ’ αρχήν η άποψή μου είναι ότι σε κάθε περίπτωση απαιτείται η ύπαρξη ενός
δυναμικού πυρήνα εσωτερικών συνεργατών μέσα στο φορέα. Χωρίς αυτόν ούτε ο
σύμβουλος μπορεί να είναι παραγωγικός. Αν αυτός ο δυναμικός εσωτερικός
πυρήνας δεν υπάρχει και δεν είναι στο επίπεδο που χρειάζεται από πλευράς
εμπειρίας, γνώσεων και παραγωγικού δυναμικού, ώστε να μπορεί να σταθεί σε ίση
βάση απέναντι στο σύμβουλο, ούτε ο σύμβουλος θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά
του, τουλάχιστον με τον τρόπο που τον θέλουμε, άμεσα. Είναι επίσης απαραίτητη
η ευελιξία, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται αυτό το μέγεθος της μικρής ομάδας
στις εκάστοτε ανάγκες και να παρακολουθεί την εξέλιξη ενός έργου και βεβαίως,
είναι απαραίτητη η κατάλληλη πολιτική παροχιόν, ώστε ο φορέας να μπορεί να
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διατηρήσει αυτή τη μικρή δυναμική ομάδα που θα μπορέσει να σταθεί δίπλα στο
σύμβουλο. (10)

4.4.2

Η διαχείριση της κατασκευής της Εγνατίας οδού

Η πρόοδος της κατασκευής ήταν και είναι το κύριο μέλημα της ΕΟΑΕ. Η
διαχείριση της μελέτης και της κατασκευής είναι ένα αντικείμενο οικείο για τα
στελέχη της εταιρίας που προέρχονται από το Δημόσιο. Για την κατασκευή της
Εγνατίας οδού ισχύει ο ελληνικός νόμος για την κατασκευή δημοσίων έργων με
μικρές μόνο παραλλαγές που δίνουν την ευχέρεια στην ΕΟΑΕ να δημοπρατεί
εργασίες που συμπληρώνουν ή βελτιώνουν υπάρχοντα έργα με γρήγορες διαδικασίες
(διαγωνισμούς μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων επιχειρήσεων).
Η

κατασκευή

ελέγχεται

από

τις

πέντε

Περιφερειακές

Υπηρεσίες

που

στελεχώνονται από προσωπικό της ΕΟΑΕ (50 άτομα) και από το προσωπικό των
εταιριών Συμβούλων που ασκούν την επίβλεψη (Construction Managers). Το έργο
της κατασκευής γίνεται από κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Μέχρι το τέλος του 2003
η

κατασκευή

υλοποιούνταν

του
με

κύριου
112

άξονα

της

Εγνατίας

Οδού

(Ηγουμενίτσα-Κήποι)

εγκατεστημένες εργολαβίες συνολικού προϋπολογισμού

δημοπράτησης € 3,38 δις. Από αυτές, 68 εργολαβίες που αφορούσαν την κατασκευή
περίπου 303 χιλιομέτρων έχουν περαιωθεί ενώ 44 είναι σε εξέλιξη. Στο τέλος του
2003, είχαν αποδοθεί σε κυκλοφορία 348 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμου (Πίνακας
4.2). Στις υπό εξέλιξη εργολαβίες εργάζονται σήμερα 32 μεγάλες εργοληπτικές
εταιρίες από τις οποίες 4 είναι αλλοδαπές.
Η μεγάλη εμπειρία που έχει αποκτηθεί από το προσωπικό των Περιφερειακών
Υπηρεσιών είναι πολύτιμη και μπορεί με κατάλληλες προϋποθέσεις να μεταφερθεί
και εκτός εταιρίας. Ήδη με το υφιστάμενο οργανόγραμμα προβλέπεται η δημιουργία
κλιμακίων επίβλεψης που θα στελεχωθούν από προσωπικό της ΕΟΑΕ σε μια
προσπάθεια

περιορισμού των δαπανών που καταβάλλονται για αγορά υπηρεσιών

επίβλεψης από εξωτερικούς συμβούλους. Για να καλυφθούν οι ανάγκες επίβλεψης
της κατασκευής του έργου που απομένει και έχει κέντρο βάρους το τμήμα ΙωάννιναΓρεβενά απαιτείται η μετακίνηση κυρίως ανθρώπινων πόρων από τα κεντρικά
γραφεία προς την περιφέρεια. Το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο για την επιτυχία
του εγχειρήματος. Η ΕΟΑΕ χειρίζεται το θέμα με πολιτική ειδικών κινήτρων
(προσαύξηση μισθού, επιδόματα κλπ.)προς το προσωπικό που θα μετακινηθεί.
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α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ημερομηνία
19.2.2000
26.7.2000
9.8.2000
9.10.2000
12.2000
2.2001
3.4.2001
7.4.2001
8.2001
3.2002
3.2002
4.2002
25.6.2002
27.7.2002
4.2003
7.2003
5.9.2003
5.9.2003

μήκος
24
17
7
24
13
6
7
23
10
8
21
8
7
17
16

Τμήμα
Κομοτηνή-Μέστη
ΒΙΠΕ Αλεξανδρ.-Πυλαία
Αρδάνιο-Κήποι
Κοζάνη-Σιάτιστα
Αγ. Ανδρέας-Αγ.Σύλλας
Περιφερειακή Κομοτηνής
Κ4-Δερβένι
Πολύμυλος-Κοζάνη
Αγ. Σύλλας-Ασπρα Χώματα
Πυλαία-Αρδάνιο
Σιάτιστα-Γ ρεβενά
Βέροια-Κουλούρα
Ηγουμενίτσα-Λαδοχώρι
Ελευθεροχώρι-κόμβος Σελλών
Ίασμος-Κομοτηνή
Βανιάνο-Βαφέικα-Αμαξάόες
Μάκρη-ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης
Ανάληψη-Νυμφόπετρα
Αμαξάδες-Ιασμος
Άσπρα Χώματα-Χρυσούπολη
Κουλούρα-Κλειδί
Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (Κ1-Κ4)
Κόμβος Λαγκαδά-Ανάληψη
ΣΥΝΟΛΟ

30
18
16
6
18
26
13
13

348

Πίνακας 4.2: Χρονολόγιο απόδοσης τμημάτων της Εγνατίας οδού σε κυκλοφορία

4.4.3

Η διαχείριση της συντήρησης και λειτουργίας της Εγνατίας οδού

Η καλή συντήρηση των οδών είναι βασική προϋπόθεση για να προστατευθεί η
αρχική επένδυση, να γίνεται ικανοποιητική χρήση των οδών, να εξασφαλίζεται το
ασφαλές και άνετο ταξίδι των χρηστών και να ελαχιστοποιούνται οι δυσμενείς
συνέπειες σ’ αυτούς που ζουν ή εργάζονται κοντά στις οδούς. Οι βασικές
δραστηριότητες της συντήρησης των οδών είναι:
•

Η στοιχειώδης και η χειμερινή συντήρηση (αντιμετώπιση παγετού, αποχιονισμός)

•

Η συντήρηση του εξοπλισμού (διαγραμμίσεις, στηθαία, πινακίδες κλπ.)

•

Η αποκατάσταση των ασφαλτοταπήτων

•

Οι βελτιώσεις (πχ. διαπλάτυνση οδοστρώματος)

•

Η συντήρηση των τεχνικών έργων (γεφυρών, σηράγγων κλπ.)

•

Η

συντήρηση

του

περιβάλλοντος

αποχέτευσης κλπ.) (11)
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χώρου

(κοπή

πρασίνου,

συντήρηση

Η συντήρηση των οδών θεωρείται «αναγκαίο κακό» για τους κυβερνητικούς
προϋπολογισμούς. Σε μια πρόσφατη έρευνα που έγινε σε οκτώ χώρες της ΕΕ (Δανία,
Γαλλία,

Ισπανία,

Γερμανία,

Φινλανδία,

Σουηδία,

Βέλγιο

και

Πορτογαλία)

διαπιστώθηκε ότι τα κονδύλια που διατίθενται για τη συντήρηση των οδών είναι
ανεπαρκή. Στις παραπάνω χώρες οι διατιθέμενες πιστώσεις καλύπτουν το 76%
περίπου των αναγκών. Με οικονομικούς όρους η παραπάνω διαπίστωση οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι χρειάζονται επιπλέον € 8 δις για να εξασφαλισθεί η καλή ποιότητα
του Ευρωπαϊκού οδικού δικτύου. Από μελέτες προκύπτει ότι για να εξασφαλίζεται το
βέλτιστο επίπεδο εξυπηρέτησης της οδού απαιτείται η διάθεση, ετησίως, ποσού ίσου
με το 2-2,5% της αξίας της οδικής επένδυσης. Με βάση την παραπάνω εκτίμηση, το
κόστος της ετήσιας συντήρησης για την Εγνατία οδό, προϋπολογισμού κατασκευής
περίπου € 5 δις, ανέρχεται σε € 90 εκατ. Βέβαια οι παραπάνω υπολογισμοί έχουν
μεγάλες αβεβαιότητες δεδομένου ότι τα διατιθέμενα στατιστικά στοιχεία έχουν
ασάφειες αφού δεν υπάρχει ενιαίος τρόπος κατηγοριοποίησης των κέντρων κόστους
της συντήρησης.

Γράφημα 4.8: Οι επενδύσεις για τη συντήρηση των οδών (€/χλμ.), Πηγή: [11]
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Γράφημα 4.9: Οι επενδύσεις για τη συντήρηση των οδών (% της αρχικής επένδυσης),

Πηγή: [11]

Ο Τομέας Λειτουργίας-Εκμετάλλευσης και Συντήρησης της ΕΟΑΕ, λαμβάνοντας
υπόψη τις προδιαγραφές κατασκευής της Εγνατίας οδού εκτιμά ότι, πέραν των
αναδιαγραμμίσεων, δεν θα χρειασθούν εργασίες βελτίωσης μέχρι το 2010. Με βάση
την πρόβλεψη αυτή το ετήσιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας της οδού
υπολογίζεται σε € 32 εκατ. που κατανέμεται στις δαπάνες που παρουσιάζονται στο
Γράφημα 4.10.

183

Η συντήρηση και λειτουργία των τμημάτων της Εγνατίας οδού που έχουν δοθεί σε
κυκλοφορία γίνεται, με τη μέθοδο του outsourcing, από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις
που εκτελούν και τα έργα κατασκευής και ελέγχεται από το προσωπικό της ΕΟΑΕ
(18 άτομα στα κεντρικά γραφεία και 13 στις Περιφερειακές Υπηρεσίες), χωρίς τη
μεσολάβηση των Construction Managers. Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία
δημοσίων έργων που ορίζει ότι η συντήρηση και η λειτουργία θεωρούνται «έργα»
(12), το πλαίσιο των αντίστοιχων εργασιών θεωρήθηκε δεδομένο και εξίσου οικείο
για την ΕΟΑΕ όπως και η κατασκευή.
Όμως, η επιλογή του outsourcing για τη λειτουργία ενός αυτοκινητοδρόμου που θα
έχει διόδια, όπως η Εγνατία οδός είναι στρατηγική υψηλού ρίσκου. Σε αντίθεση με τη
μελέτη και την κατασκευή όπου οι παράγοντες αποτελούν ένα «κλειστό» και
ελεγχόμενο περιβάλλον, η συντήρηση και πιο πολύ η λειτουργία των οδών είναι
υπηρεσία customer oriented. Η εικόνα της ΕΟΑΕ δίδεται από τους ανθρώπους της
πρώτης γραμμής που είναι υπάλληλοι των εργοληπτικών επιχειρήσεων. Πως μπορούν
να εξασφαλισθούν η γρήγορη απόκριση, η ευγενική συμπεριφορά, η προθυμία, η
αφοσίωση του προσωπικού του αναδόχου με μια σύμβαση περιορισμένης μάλιστα
διάρκειας; Όπως είδαμε στο τρίτο κεφάλαιο, οι εταιρίες του κλάδου των toll road
operators, στην

Ελλάδα και στο εξωτερικό,

δεν αναθέτουν σε εξωτερικούς

συνεργάτες τις δραστηριότητες της λειτουργίας ώστε να μην διακινδυνεύσουν την
εικόνα και τη φήμη τους (brand name).
Από την άλλη πλευρά τις ίδιες αβεβαιότητες και αδυναμία προγραμματισμού έχουν
και οι εργολάβοι συντήρησης και λειτουργίας. Οι συμβάσεις συντήρησης-λειτουργίας
είναι τύπου

«indefinite

delivery/indefinite

quantity»

που

σημαίνει

ότι όταν

συνάπτεται η σύμβαση, ο Κύριος του έργου δεν γνωρίζει ούτε πότε, ούτε πόσες
υπηρεσίες θα ζητήσει από τον εργολάβο (πώς να προβλέψει κανείς πόσες φθορές από
χρήση θα γίνουν στην οδό και πότε, πόσο θα χιονίσει και πότε κλπ.). Γι αυτούς τους
λόγους η καλή πίστη, η αμοιβαία διάθεση συνεργασίας μεταξύ αναδοχών και ΕΟΑΕ
και κυρίως η δέσμευση και των δύο πλευρών στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού
συνόλου είναι προαπαιτούμενα της επιτυχίας του πειράματος που ξεκίνησε η ΕΟΑΕ
από την 1/7/2004, ημερομηνία από την οποία ξεκινά η αρμοδιότητά της στους τομείς
της συντήρησης- λειτουργίας- εκμετάλλευσης (βλ. Πίνακα 3.2). Ο προβληματισμός
για την επιτυχία του outsourcing στη συντήρηση και λειτουργία αυτοκινητοδρόμων
δεν απασχολεί μόνον την ΕΟΑΕ αλλά ακόμη και τεχνολογικά πολύ προηγμένες
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χώρες, όπως ο Καναδάς, όπου έχουν πρόσφατα δημοπρατηθεί αντίστοιχες εργασίες
σε αυτοκινητοδρόμους υπό κρατική διαχείριση αλλά χωρίς διόδια, (βλ. ένθετο).

Οι παραδοχές της Διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση έργου
συντήρησης οδών στο Ontario του Καναδά
Στην παρούσα Διακήρυξη το Υπουργείο (Ontario, Ministry of Transportation)
έκανε τις ακόλουθες παραδοχές:
1.

Το Υπουργείο, μέχρι σήμερα δημοπρατούσε μέρος των εργασιών συντήρησης

2.

Οι υπόλοιπες

εργασίες

συντήρησης

εκτελούνταν

από

προσωπικό

του

Υπουργείου
3.

Μέχρι σήμερα το Υπουργείο δεν ανέθετε σε εξωτερικούς συνεργάτες την
επίβλεψη και το management των εργασιών που δημοπρατούσε

4.

Ο ιδιωτικός τομέας ενδιαφέρεται να αναλάβει την ευθύνη της συντήρησης των
οδών συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίβλεψης & management

5.

Το Υπουργείο επιθυμεί να αναθέσει στον ιδιωτικό τομέα τη συντήρηση
συγκεκριμένων υπεραστικών οδών, συμπεριλαμβανομένης της επίβλεψης &
του management

6.

Ο ιδιωτικός τομέας είναι σε θέση να αναλάβει καινοτόμες πρωτοβουλίες

7.

Ο ιδιωτικός τομέας θα είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες που
προηγουμένως

παρείχε

το

Υπουργείο

στο

ίδιο

τουλάχιστον

επίπεδο

εξυπηρέτησης (level of service) και με οικονομικά αποδεκτό τρόπο
8.

Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί και θα παρέχει τις ίδιες ή καλύτερου επιπέδου
υπηρεσίες

9.

Ο ιδιωτικός τομέας ενδιαφέρεται να μπει στη συγκεκριμένη αγορά με πνεύμα
συνεργασίας

με

το

Υπουργείο

και

με

στόχο

την

εξυπηρέτηση

των

συμφερόντων των κινουμένων (best interests of the traveling public)
10. Στην εφαρμογή της παρούσας πρωτοβουλίας θα προκύψουν ζητήματα που δεν
ήταν δυνατόν να προβλεφθούν. Και οι δύο πλευρές, με πνεύμα συνεργασίας
και σεβόμενοι τα συμφέροντα των κινουμένων θα λύσουν τα προβλήματα
κατά τον πιο εφικτό και οικονομικό τρόπο. (13)
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4.4.4

Η εκμετάλλευση της Εγνατίας οδού

Η εκμετάλλευση ενός αυτοκινητοδρόμου όπως παρουσιάσθηκε στην παρ. 3.3.2
περιλαμβάνει μια πλούσια γκάμα δραστηριοτήτων, με προεξάρχουσα τη συλλογή
διοδίων.
Όπως είδαμε στο τρίτο κεφάλαιο, η δυνατότητα εκμετάλλευσης ενός κοινωφελούς
έργου, της Εγνατίας οδού εν προκειμένω, είναι το κρίσιμο στοιχείο που διαφοροποιεί

την ΕΟΑΕ από τους άλλους φορείς του Δημοσίου που παράγουν τεχνικά έργα και την
κατατάσσει στην κατηγορία των επιχειρήσεων που ονομάζονται toll road operators.
Η αρχή του outsourcing που όπως είδαμε κυριαρχεί στην ΕΟΑΕ, δεν μπορεί να
εφαρμοσθεί στην εκμετάλλευση. Η νομοθεσία κατασκευής δημοσίων έργων, τόσο
χρήσιμο εργαλείο για όλες τις άλλες δραστηριότητες της εταιρίας, δεν έχει εφαρμογή.
Η

ανάληψη

επιχειρηματικών

κινδύνων

και

η

ανάγκη

εκτίμησης

της

ανταποδοτικότητας των έργων που αναπόφευκτα συνδέονται με την εκμετάλλευση
είναι η αχίλλειος πτέρνα μιας κρατικής εταιρίας που διαχειρίζεται «δημόσιο χρήμα».
Ο κίνδυνος ότι η ΕΟΑΕ μπορεί να κατηγορηθεί για σπατάλη δημοσίων πόρων σε
συνδυασμό με τη μάλλον αμήχανη στάση των Μετόχων να στηρίξουν πολιτικά άλλες
πρωτοβουλίες, πλην αυτών που σχετίζονται με την κατασκευή, είναι κατά πάσα
πιθανότητα ο λόγος ότι η εταιρία δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να διαμορφώσει μια
ρεαλιστική, συνεκτική και συνεπή

στρατηγική

αξιοποίησης των επενδυτικών

ευκαιριών που προσφέρει ο άξονας της Εγνατίας οδού. Στο Business Plan της ΕΟΑΕ
το

πιο

κρίσιμο

στοιχείο,

η

εκμετάλλευση,

που

αποτελεί το

ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα όλων των εταιριών του κλάδου των toll road operators διαχέεται
αόριστα μέσα στις άλλες δραστηριότητες της ΕΟΑΕ. Οπως παρατηρούμε στο
Γράφημα 4.1 η εκμετάλλευση υποστηρίζεται μόνο από το προσωπικό της ΕΟΑΕ. Το
προσωπικό αυτό αποτελείται από 6 άτομα που ανήκουν στη Δ/νση Εκμετάλλευσης.
Αν λάβουμε υπόψη τον πλούτο και το εύρος των δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσης
αυτοκινητοδρόμων (παρ. 3.3.2), το γεγονός ότι ο τομέας της εκμετάλλευσης είναι
πεδίο άγνωστο για την ΕΟΑΕ, τον μικρό αριθμό του προσωπικού της Δ/νσης
Εκμετάλλευσης σε σχέση με τον όγκο του αντικειμένου αντιλαμβανόμαστε ότι ο
δρόμος για την οργάνωση του τομέα της εκμετάλλευσης της Εγνατίας οδού είναι
μακρύς για την ΕΟΑΕ.
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4.5 Οι εξωτερικοί συνεργάτες
Στο έργο της μελέτης και κατασκευής, τον Τομέα Έργων υποστηρίζουν όπως
φαίνεται στο Γράφημα 4.1 δύο κατηγορίες Συμβούλων, οι Σύμβουλοι Διαχείρισης
(Project Managers) και οι Σύμβουλοι κατασκευής (Construction Managers). Η
καθιέρωση του ρόλου του Συμβούλου του Project και Construction Manager
σηματοδοτείται στην Ελλάδα από τις αρχές του 1990, με την υλοποίηση των μεγάλων
συγχρηματοδοτουμένων έργων υποδομής. Λόγω έλλειψης του συγκεκριμένου τομέα
υπηρεσιών ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει γενικό νομικό πλαίσιο που να καθορίζει
τις αρμοδιότητες των Συμβούλων αυτών, κυρίως σε σχέση με τους μελετητές και να
καταγράφει τα όρια και τις σχέσεις τους με τους λοιπούς παράγοντες του συστήματος
παραγωγής δημοσίων έργων. Επομένως οι αρμοδιότητες των Συμβούλων Project και
Construction Management στην ΕΟΑΕ καθορίζονται από συγκεκριμένες συμβάσεις
που βελτιώνονται ανάλογα με την εμπειρία που αποκτάται στην πορεία του έργου.
Στην ΕΟΑΕ η δαπάνη του Συμβούλου Διαχείρισης ανέρχεται σε ποσοστό 1,2% επί
του κόστους του έργου, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη των Συμβούλων Επίβλεψης σε
ποσοστό 3,4%.

Ανάλυση Αμοιβών Μελετών - Συμβούλων (σε εκατ. ευρώ)

□ Construction Manager □ Project Manager □ Μελέτες
Γρόφημα 4.11: Ανάλυση αμοιβών μελετών και Συμβούλων, Πηγή: [7]

4.5.1 Ο Σύμβουλος Διαχείρισης (Project Manager)
Για τη διαχείριση της κατασκευής του έργου της Εγνατίας Οδού, προϋπολογισμού
€ 4,5 δις, το ΥΠΕΧΩΔΕ προσέλαβε, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, το Νοέμβριο 1995,
ως Σύμβουλο Διαχείρισης (Project Manager) την εταιρία «Brown & Root».
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Ο ρόλος του ΣΔ σε ένα οργανισμό που κατασκευάζει έργα είναι να ελέγχει
τρία

πράγματα:

την

ποιότητα

της

κατασκευής,

την

τήρηση

των

χρονοδιαγραμμάτων και το κόστος. Η αποτελεσματικότητα του ΣΔ εξαρτάται από
δύο παράγοντες: την εμπειρία του Συμβούλου και την εξουσία που αυτός μπορεί
να ασκήσει μέσα στον οργανισμό.
Η Ελληνική Νομοθεσία κατασκευής των Δημοσίων 'Εργων ορίζει δύο επίπεδα
στη Διοίκηση του έργου, την Προϊσταμένη αρχή και τη Διευθύνουσα ή
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την
κατασκευή των έργων σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους που καθορίζονται από
την Προϊσταμένη Αρχή. Οποιαδήποτε αλλαγή της σύμβασης

γίνεται μόνον με

έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής. Σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του ΥΠΕΧΩΔΕ, το προσωπικό του ΣΔ στην ΕΟΑΕ, κατείχε
διευθυντικές θέσεις στο Οργανόγραμμα της εταιρίας σε ρόλο Προϊσταμένης Αρχής
(14). Στις αρχές του 1996 το προσωπικό του Συμβούλου αποτελούνταν από 37
άτομα τα οποία στην πλειοψηφία τους ήταν μηχανικοί, διαφόρων ειδικοτήτων,
κυρίως Αγγλοι. Όταν έληξε η αρχική σύμβαση του ΣΔ, μέσω νέου διεθνούς
διαγωνισμού επιλέχθηκε νέος Σύμβουλος Διαχείρισης η εταιρία «Kellogg Brown
& Root», που υπέγραψε σύμβαση στις 31.10.02. Αν και σήμερα το προσωπικό
του ΣΔ έχει περιορισθεί σε 10 άτομα ο ρόλος του, σύμφωνα με το ισχύον
Οργανόγραμμα της εταιρίας, είναι καθοριστικός σε θέματα αποφάσεων και
προγραμματισμού, με κύρια ευθύνη την έντεχνη και έγκαιρη υλοποίηση των
έργων εντός του προϋπολογιζόμενού κόστους (6).
Η ενσωμάτωση του ΣΔ στο οργανόγραμμα της ΕΟΑΕ δημιούργησε μια σειρά
προβλημάτων που έχουν σχέση τόσο με την εξασφάλιση ή μη αποφασιστικών
αρμοδιοτήτων, όσο και με τις δυσκολίες προσαρμογής του ΣΔ στο ελληνικό
περιβάλλον παραγωγής δημοσίων έργων. Είναι αυτονόητο ότι σε έργα της
κλίμακας της Εγνατίας οδού, λόγω του εθνικού ενδιαφέροντος, πολλές αποφάσεις
παύουν να έχουν καθαρά τεχνικό χαρακτήρα και απαιτούν τη λήψη πολιτικών
αποφάσεων. Πέρα από τα δύο παραπάνω ζητήματα που είναι σε επίπεδο
διοίκησης, η εμπλοκή ενός αλλοδαπού ΣΔ στην εταιρία προκάλεσε ένα πλήθος
καθημερινών

προβλημάτων

όπως

η

ανάγκη

μετάφρασης

μεγάλου

όγκου

εγγράφων, μελετών έργων, συμβατικών τευχών κλπ., η αδυναμία εύκολης γραπτής
ή

προφορικής επικοινωνίας

με τους μελετητές και τους παράγοντες της

κατασκευής κλπ. Από την άλλη όμως πλευρά, δόθηκε η ευκαιρία στο ελληνικό
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στελεχιακό δυναμικό να ζήσει σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον όπου εκτός από
τη χρήση της αγγλικής εξοικειώθηκε με διαδικασίες πρωτόγνωρες για την
ελληνική δημόσια διοίκηση όπως η καθημερινή χρήση του intranet και του
εσωτερικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η σύνταξη memos και reports, η τήρηση
διαδικασιών, η συμμετοχή σε meetings κλπ. Αυτός ο «εκδημοκρατισμός» που
μεταφέρθηκε από τον ΣΔ, συνεπάγεται εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων στη
διαμόρφωση αποφάσεων και πολλές φορές προκαλεί καθυστερήσεις. Εντούτοις η
παραπάνω πρακτική υποχρέωσε όλα τα στελέχη να λειτουργούν με συνθήκες
διαφάνειας αναγκαίες στη διαχείριση ενός μεγάλου έργου.

Ο Project Manager της Εγνατίας οδού: η εταιρία Halliburton
Για ένα περίπου αιώνα η

Halliburton εντυπωσιάζει την υφήλιο.

Με

καινοτομίες στον χώρο της τεχνολογίας και από την κατασκευή μνημειωδών
έργων

υποδομής

μέχρι

τη

διαχείριση

στρατιωτικών

επιχειρήσεων,

η

Halliburton υπήρξε ηγέτης στον ενεργειακό και κατασκευαστικό τομέα. Η
εταιρία ιδρύθηκε το 1919. Το 1962 αγόρασε τη Brown & Root, εταιρία
μελετών και κατασκευής και το 1998 τη Dresser που είναι προμηθευτής
υπηρεσιών που έχουν σχέση με το πετρέλαιο. Η Dresser, ήδη από το 1988
είχε αγοράσει την Μ. W. Kellogg, ηγέτη στη διύλιση πετρελαίου και στη
πετροχημική τεχνολογία. Με την κληρονομιά των τεσσάρων αυτών εταιριών,
σήμερα η

Halliburton είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής

υπηρεσιών στον τομέα του πετρελαίου και της κατασκευής. Η εταιρία
απασχολεί 85.000 άτομα σε περίπου 100 χώρες και έχει ετήσια έσοδα £11 δις.
Οι δραστηριότητες της

Halliburton κατανέμονται στους δύο μεγάλους

ομίλους: τον όμιλο Halliburton Energy Services που παρέχει υπηρεσίες για
εκμετάλλευση ενεργειακών πηγών (πετρέλαιο ή αέριο) και τον όμιλο Kellogg
Brown & Root (KBR) ο οποίος παρέχει υπηρεσίες στον ενεργειακό τομέα
(μελέτη

και

κατασκευή

μονάδων

άντλησης

και

διύλισης

πετρελαίου,

πετρελαιαγωγών κλπ.) ή στον υπόλοιπο κατασκευαστικό τομέα ( μεγάλα έργα
υποδομής). Η KBR έχει προσφέρει μέχρι σήμερα υπηρεσίες συμβούλου στην
κατασκευή πάνω από 140 μεγάλων έργων σε όλο τον κόσμο. (15)
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4.5.2

Οι Σύμβουλοι Επίβλεψης (Construction Managers)

Για την επίβλεψη της κατασκευής των έργων του Β' Κ.Π.Σ., η ΕΟΑΕ είχε
συμβληθεί από το Δεκέμβριο του

1996 με τρεις Συμβούλους Επίβλεψης

(Construction Managers), έναν για κάθε γεωγραφικό Τομέα (ανατολικό, κεντρικό,
δυτικό). Η επιλογή τους έγινε μέσω διεθνούς διαγωνισμού και οι αρχικές τους
συμβάσεις υπογράφηκαν στις 2.12.96.
Κατόπιν

νέου

διεθνούς

διαγωνισμού

επελέγησαν

τρεις

νέοι

Ανάδοχοι

Υπηρεσιών Επίβλεψης για τα έργα του Γ' Κ.Π.Σ. οι οποίοι υπέγραψαν σύμβαση
με την εταιρία στις 22.5.02. Ανάδοχοι Υπηρεσιών Επίβλεψης είναι, για τα έργα
της Ηπείρου η «THALES Engineering & Consulting S.A.-“OMEK” Σύμβουλοι
Μηχ/κοί», για τα έργα του Δυτικοκεντρικού τομέα η Κ/ξία «PARSONS Group
International ltd - ΣΑΛΦΩ & Συνεργάτες ΕΠΕ» και για τα έργα της Κεντρικής
Μακεδονίας η Κ/ξία «Αθηναϊκό Γραφείο Αναπτύξεως ADO - SCETAUROUTE».
Οι Ανάδοχοι των Υπηρεσιών Επίβλεψης απασχολούν σήμερα 200 περίπου
εργαζόμενους, εκ των οποίων το 90% είναι τεχνικοί (6).
Η χρησιμότητα του outsourcing στην επίβλεψη αμφισβητήθηκε πολύ στην
ΕΟΑΕ διότι παραδοσιακά, η επίβλεψη, είναι το κύριο αντικείμενο των μηχανικών
του Δημοσίου. Αγνοείται όμως το γεγονός ότι η γενιά των ελλήνων μηχανικών,
μεταξύ της πετρελαϊκής κρίσης της δεκαετίας του 1970 και των Κοινοτικών
Πλαισίων Στήριξης δεν είχε επιβλέψει έργα της κλίμακας και της τεχνικής
δυσκολίας της Εγνατίας οδού. Οι CM, ως ιδιωτικές εταιρίες, στρατολόγησαν με
γρήγορες διαδικασίες έμπειρους αλλοδαπούς μηχανικούς, έλληνες μηχανικούς που
στο παραπάνω διάστημα δούλεψαν στα εργοτάξια της Μέσης Ανατολής και νέους
μηχανικούς που με την εξέλιξη του έργου απέκτησαν τεχνογνωσία και εμπειρία
και παρείχαν οργανωμένες υπηρεσίες επίβλεψης στην ΕΟΑΕ.

4.6 Οι έλεγχοι του πλαισίου διαχείρισης (6)
Για την πιστή τήρηση του πλαισίου διαχείρισης, η εταιρία υπόκειται σε μια σειρά
εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων.

4.6.1 Εξωτερικοί έλεγχοι
Για την τήρηση του Κανονισμού της και της νομοθεσίας γενικότερα αλλά και για
τον τρόπο που λειτουργεί και διαχειρίζεται τις συμβάσεις έργων και μελετών, η
ΕΟΑΕ υφίσταται ελέγχους από τους φορείς χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής

190

Ένωσης, από φορείς του Δημοσίου και από ιδιωτικούς φορείς εντεταλμένους από το
Δημόσιο. Συγκεκριμένα:
•

Ο μοναδικός Μέτοχος της Εταιρίας (Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ) σε τακτικές και
έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ελέγχει τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου.

•

Με πρωτοβουλία της εταιρίας, διεθνής εξωτερικός Οίκος (η εταιρία Maunsell
Ltd) ελέγχει το Σύμβουλο Διαχείρισης, όσον αφορά στην ποιότητα των μελετών
μεγάλων τεχνικών έργων. Ο Σύμβουλος Διαχείρισης καθώς και η εταιρία μέσω
του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ελέγχουν τους Συμβούλους Υπηρεσιών
Επίβλεψης, οι οποίοι με τη σειρά τους ελέγχουν τους κατασκευαστές των έργων.

•

Κοινοτικοί ελεγκτικοί οργανισμοί, σε συνεργασία με τους εθνικούς ελεγκτικούς
οργανισμούς, διεξάγουν δειγματοληπτικούς ελέγχους τριών επιπέδων στα έργα
που συγχρηματοδοτούνται από τα Κοινοτικά Διαρθρωτικά Ταμεία, μέσω των
αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (α' βαθμός ελέγχου),
της Γενικής Διεύθυνσης οικονομικών και χρηματοδοτικών υποθέσεων (β' βαθμός
ελέγχου) και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (γ' βαθμός ελέγχου)

•

Εθνικοί Ελεγκτικοί Οργανισμοί διεξάγουν ελέγχους τριών επιπέδων μέσω των
Διαχειριστικών

Αρχών

Προγραμμάτων

(α'

βαθμός

ελέγχου),

της

Αρχής

Πληρωμής του Υπουργείου Οικονομικών (β' βαθμός ελέγχου) και της Επιτροπής
Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) του Υπουργείου Οικονομικών (γ' βαθμός
ελέγχου)
•

Το

Ελληνικό

Συμβάσεων

Ελεγκτικό

των

Συνέδριο,

ελέγχει τη

έργων προϋπολογισμού

άνω

νομιμότητα
των

σύναψης

2.900.000 €

των

και των

προμηθειών ή υπηρεσιών (μελετών) άνω των 1.500.000 €
•

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ελέγχει τα στοιχεία των υποψηφίων
Αναδοχών και εκδίδει τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Διαφάνειας

•

Ο Ειδικός Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.ΕΛ.), που είναι αρμόδιος για
τον ποιοτικό έλεγχο των δημοσίων έργων που εκτελούνται από όλους τους φορείς
του ευρύτερου δημοσίου τομέα στα πλαίσια του Κ.Π.Σ, ελέγχει την ποιότητα των
έργων

•

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε. (ΕΛ.Ο.Τ.), που είναι αρμόδιος για
τον έλεγχο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και την πιστοποίηση με το
σχετικό πιστοποιητικό των Εταιριών που ικανοποιούν τα πρότυπά του, ελέγχει το
αντίστοιχο σύστημα της ΕΟΑΕ
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•

Οι ορκωτοί ελεγκτές, ελέγχουν τις οικονομικές δραστηριότητες της Εταιρίας,
σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο για τις ανώνυμες εταιρίες και το καταστατικό της
«Εγνατία Οδός Α.Ε.». Πέραν του προβλεπόμενου από το νόμο ελέγχου γίνεται, με
απόφαση του Δ.Σ, από τους ορκωτούς ελεγκτές περαιτέρω σε βάθος έλεγχος της
οικονομικής διαχείρισης της Εταιρίας. Ελέγχεται η νομιμότητα των συναλλαγών
και η τήρηση των θεσμοθετημένων διαδικασιών της Εταιρίας.

•

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού

Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) στα πλαίσια των

αρμοδιοτήτων του
•

Η Διεύθυνση Εμπορίου, ελέγχει θέματα σχετικά με την πιστοποίηση καταβολής
δόσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας

•

Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί (Ι.Κ.Α., ΤΣΜΕΔΕ και Ταμείο Νομικών) διενεργούν
περιοδικούς και έκτακτους

ελέγχους για τις

ασφαλιστικές

εισφορές των

εργαζομένων στην Εταιρία και τις καταστάσεις μισθοδοσίας σ' ότι αφορά στις
εργοδοτικές εισφορές των ταμείων ασφάλισης των εργαζομένων

•

Η Επιθεώρηση Εργασίας Θεσσαλονίκης, διενεργεί ελέγχους των ωραρίων
εργασίας της Εταιρίας και της υπερωριακής απασχόλησης.

•

Ο

Οργανισμός

Απασχόλησης

Εργατικού

Δυναμικού

(Ο.Α.Ε.Δ.)

διενεργεί

ελέγχους των επιδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Εταιρίας
•

Το Ελληνικό Κοινοβούλιο (δια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου), προς το οποίο
απαντώνται, μέσω του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, ερωτήματα βουλευτών για ζητήματα
που αναφέρονται στο έργο της εταιρίας.

4.6.2
•

Εσωτερικοί Έλεγχοι

Μέσω του ‘Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας’, η ΕΟΑΕ έχει θεσμοθετήσει
σειρά εσωτερικών ελέγχων που αφορούν στη διασφάλιση της ποιότητας του
κατασκευαζόμενού έργου και στην ορθή εφαρμογή των εταιρικών διαδικασιών

•

Παράλληλα, έμπειρο στέλεχος της εταιρίας που αναφέρεται απ' ευθείας στο
Διοικητικό

Συμβούλιο,

διενεργεί

συνεχώς

εσωτερικούς

ελέγχους,

για

τη

διαπίστωση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρίας σε όλα τα επίπεδα και τομείς
δραστηριότητάς της. Τυχόν δυσλειτουργίες, κενά, σφάλματα ή παραλείψεις
καταγράφονται σε τακτικές και έκτακτες εκθέσεις με τα αποτελέσματα των
επιθεωρήσεων με προτάσεις βελτίωσης
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•

Τέλος, η ΕΟΑΕ, μέσω του τμήματος Υγιεινής και Ασφάλειας, ελέγχει την τήρηση
των σχετικών κανόνων σε όλα τα εργοτάξια του έργου.

4.7 Η αποστολή της ΕΟΑΕ
Όπως αναφέρθηκε στην παρ. 3.3.3.2 αποστολή (σκοπός) της ΕΟΑΕ είναι η ολική
ή

μερική

μελέτη,

κατασκευή,

επέκταση,

συντήρηση,

οργάνωση,

εξοπλισμός,

εκμετάλλευση, διοίκηση, επίβλεψη και παρακολούθηση του έργου της Εγνατίας
οδού, που αρχίζει στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, διέρχεται από τη Θεσσαλονίκη, την
Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη και φθάνει μέχρι τα σύνορα της Ελλάδας με την
Τουρκία, στους Κήπους Έβρου, καθώς και του οδικού δικτύου γενικά το οποίο άμεσα
ή έμμεσα εξυπηρετεί το έργο ή συνδέεται με αυτό. Με το Ν.3212/31-12-2003 (ΦΕΚ
308 Α’) άρθρο 17 «Ρυθμίσεις για την Εγνατία Οδό», ο σκοπός της εταιρίας
διευρύνθηκε με τη δυνατότητα ανάληψης έργων εκτός του άξονα της Εγνατίας οδού
ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
ΠΕΧΩΔΕ. Η τελευταία νομική ρύθμιση επέτρεψε στην τότε Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κα
Παπανδρέου να αναθέσει στην ΕΟΑΕ την εκτέλεση των επειγόντων έργων
αποκατάστασης των ζημιών από θεομηνία στα οδικά δίκτυα των νησιών του Αιγαίου
την άνοιξη του 2003. Το κέρδος για την εταιρία από το προσωρινό αυτό αντικείμενο
ήταν το γεγονός ότι απέδειξε στον τεχνικό κόσμο, εκτός της Βορείου Ελλάδας, ότι
είναι ένας οργανισμός σε ετοιμότητα να αναλάβει και να φέρει σε πέρας δύσκολες
αποστολές με συνέπεια και επαγγελματισμό.

4.8 Το όραμα της ΕΟΑΕ
Το όραμα της ΕΟΑΕ είναι να εξελιχθεί σε ένα από τους σημαντικότερους φορείς
υλοποίησης υποδομών στον τομέα των μεταφορών, στο γεωγραφικό χώρο της
Βόρειας Ελλάδος και σε γειτονικές χώρες της ΝΑ Ευρώπης (7).
Στο ένθετο που ακολουθεί παρατίθενται αντίστοιχες δηλώσεις άλλων εταιριών
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων με διόδια. Η διαφορά της φιλοσοφίας που διέπει το
όραμα της ΕΟΑΕ από τα οράματα των αλλοδαπών εταιριών toll road operators είναι
εμφανής. Το όραμα της ΕΟΑΕ είναι κατ’ αρχήν ασύμβατο με την αποστολή της που
επικεντρώνει όλους τους στόχους της εταιρίας στην «Εγνατία οδό».

Επίσης

χαρακτηρίζεται από εσωστρέφεια καθώς η εταιρία αποσαφηνίζει το τι θέλει να κάνει
αυτή ενώ οι toll road operators απευθύνονται προς το κοινό και τονίζουν το
προσδοκώμενο όφελος των χρηστών από τη λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων που
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διαχειρίζονται. Η ΕΟΑΕ οραματίζεται όπως όλοι οι φορείς του Δημοσίου «να

παράγει έργα», προσπερνώντας την «εκμετάλλευση» που είναι και το μόνο σημείο
που την διαφοροποιεί από αυτούς (βλ. Πίνακα 3.2).

Αποσπάσματα από Εταιρικές δηλώσεις Αποστολής και Εταιρικά Οράματα
(Mission/Vision Statements) άλλων Εταιριών Διαχείρισης Αυτοκινητοδρομίων

COF1ROUTE (Γαλλία)
Τα κλειδιά της επιτυχίας
Μια εταιρία πρωτοπόρος
Τον Μάιο του 1970, δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Κυβερνήσεως στη Γαλλία το
διάταγμα ανάθεσης της παραχο'ιρησης των 450 χλμ. αυτοκινητοδρόμου με διόδια
στα τμήματα Παρίσι-Πουατιέ (Α10) και Παρίσι-Αεμάν (All) σε μια ιδιωτική
εταιρία, την COFIROUTE: ήταν η πρώτη φορά που ένας ιδιώτης ανέλαβε να
λειτουργήσει και να συντηρήσει ένα οδικό δίκτυο στη Γαλλία.
Από τότε οι άνδρες και οι γυναίκες της COFIROUTE ήταν πρωτοπόροι. Και
σήμερα συνεχίζουν με το ίδιο πνεύμα. Στις τρεις δεκαετίες που πέρασαν,
επινόησαν τις καλύτερες μεθόδους για να κατασκευάσουν και να λειτουργήσουν
αυτοκινητοδρόμους με στόχο την ικανοποίηση των πελατών τους.
Η επιτυχία που στηρίζεται σε βασικές αξίες
Πρώτα η ασφάλεια: Η No 1 προτεραιότητα που αποσκοπεί στην ασφάλεια των

αυτοκινητιστών που χρησιμοποιούν το δίκτυο.
Η εξυπηρέτηση:

Αποκλειστική ραδιοσυχνότητα (107,7 Mhz, χώροι στάθμευσης-

αναψυχής, παροχή φαγητού κλπ . Όλα έχουν σχεδιασθεί για να προστατεύουν, να
χαλαρώνουν, να πληροφορούν τους αυτοκινητιστές ώστε αυτοί να μπορούν μετά
να αφοσιώνονται στη χαρά του ταξιδιού.
Η ταχύτητα: Η εταιρία εφηύρε ένα σύστημα που αυξάνει την ταχύτητα διέλευσης

από τα διόδια κατά 30%. Το

1995 μας απονεμήθηκε στις ΗΠΑ βραβείο

καινοτομίας, αναγνώριση της εταιρίας μας σε διεθνές επίπεδο.
Η ευχαρίστηση:

Για την εξυπηρέτηση των πελατών και την προβολή των

τουριστικών περιοχών η εταιρία τοποθέτησε πινακίδες με τα πολιτιστικά και
τουριστικά

αξιοθέατα

και

μοιράζει

χάρτες
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στα

διόδια

(www.cofiroute.fr.

29/7/2004).

HIGHWAYS AGENCY (Ηνωμένο Βασίλειο)
Η αποστολή της εταιρίας μας είναι: Ασφαλέστεροι δρόμοι, αξιόπιστα ταξίδια,
πληροφορημένοι ταξιδιώτες (www.highwavs.gov.uk. 29/7/2004).

AUTOSTRADE (Ιταλία)
Ο Όμιλος αντιλαμβάνεται ότι οι ευθύνες του απέναντι στην κοινωνία και το
περιβάλλον που διαπνέονται από τις αξίες της εταιρίας είναι μια στρατηγική
επένδυση. Όλες οι δραστηριότητες έχουν σκοπό:
•

να δημιουργήσουν αξία για τους μετόχους και την κοινωνία

•

να έχουν αποδοτικότητα και να εξυπηρετούν τους στόχους

•

να προστατεύουν και να βελτιώνουν το περιβάλλον

•

να διατηρούν επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους (stakeholders)
(www.autostrade.it, 29/7/2004)

Στο επόμενο ένθετο παρουσιάζεται το «πρώτο δείγμα γραφής» της νέας Διοίκησης.
Οι στόχοι που τίθενται δεν απέχουν πολύ από αυτούς που διατυπώνονται στο όραμα
της ΕΟΑΕ στο Business Plan.

Αγώνας δρόμου για την ολοκλήρωση της Εγνατίας
«Ο κύριος στόχος μας είναι ένας, να ολοκληρωθεί το έργο της Εγνατίας οδού μέχρι
το 2008, για να μη χαθούν πόροι από το Γ’ ΚΓΊΣ. Η Εγνατία χρειάζεται λιγότερες
εξαγγελίες και περισσότερο έργο. Πιστεύω ότι η Εγνατία οδός είναι ένα έργο που
υπέφερε από τις πολλές υποσχέσεις».
Τα ανωτέρω τονίζει μεταξύ άλλων, μιλώντας στη «Ν», ο νέος Πρόεδρος της
εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» μηχανολόγος μηχανικός, καθηγητής ΑΠΘ, κ.
Απόστολος Γούλας, ο οποίος στη συνέχεια δίνει το «στίγμα» της νέας διοίκησης
της ΕΟΑΕ.
«Η εταιρία εργάζεται για την ολοκλήρωση του έργου σε στενά πλέον χρονικά
περιθώρια και βάσει μιας δομής που στοχεύει στην παραγωγή του συγκεκριμένου
έργου. Εάν όμως θέλει η εταιρία, έχοντας εξασφαλίσει τη συγκατάθεση της
πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, να διεκδικήσει άλλα έργα, εκτός αλλά και
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εντός Ελλάδας, θα πρέπει να αναδιοργανωθεί και να γίνει περισσότερο ....εταιρία,
με

ρόλους

και

επίπεδα

αποφάσεων

καθορισμένα

με

σαφήνεια»,

τονίζει

χαρακτηριστικά, αφήνοντας έτσι καθαρά να εννοηθεί ότι «υπάρχει σκέψη για
αλλαγές στην ΕΟΑΕ».
«Η εταιρία έχει πλέον αποκτήσει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων
έργων, κάτι που η ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ αναγνωρίζει. Υπάρχουν έργα, πέραν της
Εγνατίας οδού, που ενδιαφέρουν την ΕΟΑΕ. Βρισκόμαστε σε στενή επικοινωνία
με το ΥΠΕΧΩΔΕ. Την ανακοίνωση των έργων αυτών θα την κάνει ο Υπουργός και
δεν πρόκειται απαραίτητα για έργα που βρίσκονται γεωγραφικά στον κυρίως χώρο
δράσης της εταιρίας. Γεγονός είναι ότι η εταιρία φιλοδοξεί να παίξει σημαντικό
ρόλο στη διαχείριση έργων στην Ελλάδα και διεθνώς. Πιστεύω ότι σιγά-σιγά
πρέπει να μετεξελιχθεί και να διευρύνει τις υπηρεσίες που προσφέρει, κυρίως στον
τομέα της επίβλεψης αλλά και με την καλύτερη εκμετάλλευση των μελετητικών
της δυνατοτήτων. Αυτοί οι δύο τομείς μπορούν να αποτελόσουν τα συγκριτικά της
πλεονεκτήματα».
(ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 9/8/2004)

4.9 Η διεθνής παρουσία της ΕΟΑΕ
Στο Ν.3212, άρθρο 17, προστέθηκε παράγραφος (παρ. 2) η οποία δίνει τη
δυνατότητα στην εταιρία να αναλαμβάνει έργα εκτός του άξονα της Εγνατίας οδού.
Αναφέρεται δηλαδή ότι «με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ, μπορεί να ανατίθεται στην εταιρία ή αρμοδιότητα
ανάθεσης και η διοίκηση της εκπόνησης μελέτης για την κατασκευή άλλου έργου,
καθώς και η ανάθεση και διοίκηση εκτέλεσης άλλου έργου. Με την απόφαση
καθορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις της εταιρίας «Εγνατία
Οδός ΑΕ», οι σχέσεις της με τον κύριο του έργου, ο τρόπος χρηματοδότησης των
μελετών και των έργων, τα αποφαινόμενα όργανα και κάθε σχετικό θέμα για την
εφαρμογή της παραγράφου αυτής».

Η παραπάνω νομοθετική ρύθμιση υποστηρίζει το όραμα της εταιρίας να αναλάβει
έργα εκτός του άξονα της Εγνατίας οδού, στη Β. Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη. Μέχρι
σήμερα η ΕΟΑΕ δεν είχε διεθνή παρουσία. Οι επαφές με αντίστοιχους φορείς του
εξωτερικού περιορίζονται σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων. Τον Ιούλιο του 2003,
κλιμάκιο του Road Executive Agency της Βουλγαρίας επισκέφθηκε τα έργα στην
Καστανιά και συζητήθηκε η δυνατότητα μελλοντικής συνεργασίας. Επίσης το 2003 η
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ΕΟΑΕ υπέβαλε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου της
τεχνικής υποστήριξης

του

Υπουργείου

Μεταφορών

του

Κοσσόβου

αλλά

η

πρωτοβουλία αυτή δεν προχώρησε. Τον Φεβρουάριο 2004 η ΕΟΑΕ ανέλαβε τα
καθήκοντα της Τεχνικής Γραμματείας του οδικού άξονα του Ευρωπαϊκού Διαδρόμου
Θεσσαλονίκης-Κωνσταντινούπολης μετά από την υπογραφή στις 22/1/2004 του
σχετικού Μνημονίου από τους Υπουργούς Μεταφορών Ελλάδας και Τουρκίας.
Στο Business Plan της ΕΟΑΕ, στους βραχυπρόθεσμους στόχους (2004-2006),
προτείνεται η επέκταση του φάσματος των υπηρεσιών της ΕΟΑΕ σε έργα υποδομής
στη Β. Ελλάδα ( πχ. το Μετρό και η υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης, ρόλος
τεχνικού

Συμβούλου για την

EXPO

2008

κλπ.)

και στη ΝΑ

Ευρώπη

με

προτεραιότητα τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Αλβανία και το Κόσσοβο. Για να
επιτευχθεί η παραπάνω διεθνής παρουσία προτείνεται να δημιουργηθεί στην εταιρία
μια μικρή μονάδα που θα διερευνήσει τις αγορές-στόχους και θα οργανώσει
συναντήσεις με φορείς της κάθε περιοχής για την παρουσίαση του έργου και των
δυνατοτήτων της ΕΟΑΕ. Ενδέχεται επίσης να αναζητηθούν πιθανοί εταίροι- με
δυνατή παρουσία και ισχυρό «όνομα» στις περιοχές αυτές για δημιουργία συμμαχίας
ή/και κοινοπραξίας. Στη φάση αυτή θα πρέπει η διοίκηση να αποφασίσει τον τύπο
του πιθανού συμμάχου με παρόμοιο φάσμα υπηρεσιών (από τον τομέα των
κατασκευών ή της διαχείρισης έργων) και ενός με συμπληρωματικές υπηρεσίες (πχ.
εταιρία του ευρύτερου κλάδου των συμβούλων) (7).

4.10 Συμπεράσματα
Από την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της ΕΟΑΕ προκύπτουν
ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Όπως είδαμε στο τρίτο κεφάλαιο, η ΕΟΑΕ με βάση
όσα προβλέπονται στον ιδρυτικό της νόμο ανήκει στον κλάδο των toll road operators.
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εταιριών αυτών στη διεθνή τους παρουσία είναι
η «εκμετάλλευση» δηλ. η γνώση παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους
χρήστες και συλλογής διοδίων. Από το Business Plan της ΕΟΑΕ φαίνεται ότι, σ’ αυτή
τη φάση, η εκμετάλλευση δεν ταιριάζει με τα μελλοντικά σχέδια της εταιρίας. Γι αυτό
το λόγο η ΕΟΑΕ, αν και είναι η μοναδική δημόσια εταιρία στην Ελλάδα που μπορεί
νομικά να

παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων,

προχωρεί σε

μια στρατηγική

πρώιμης

«αποεπένδυσης»

(1) στον τομέα της

εκμετάλλευσης και επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στον τομέα παροχής υπηρεσιών
υλοποίησης έργων στη Β. Ελλάδα και στη ΝΑ Ευρώπη. Η διερεύνηση των λόγων που
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οδήγησαν την εταιρία στην τροποποίηση της εταιρικής αποστολής δεν αποτελούν
αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Γεγονός είναι ότι η ΕΟΑΕ «μετατοπίζει» τον
εαυτό της από τον κλάδο των toll road operators στον κλάδο των συμβούλων που
διεθνώς είναι γνωστοί ως project & construction management consultants.
Σύμφωνα

με

στοιχεία

της

FEACO

(European

Federation

of Management

Consultancy Associations), το 2002, στην Ευρώπη εργάσθηκαν περίπου 300.000
σύμβουλοι σε 57.000 εταιρίες συμβούλων. Ο κύκλος εργασιών του τομέα των
υπηρεσιών συμβούλου, το ίδιο έτος, ήταν € 46,5 δις. Οι μεγαλύτερες αγορές
υπηρεσιών συμβούλου στην Ευρώπη είναι αυτή της Μ. Βρετανίας με 29,2% του
συνολικού τζίρου, της Γερμανίας με 28%, της Γαλλίας με 13,4%, της Ισπανίας με
5,3% και της Ιταλίας με 4,6%. Ποσοστό 28,2% των συμβουλών αφορούσε την
οργάνωση επιχειρήσεων. (Πίνακας 4.3)
Στα μεγάλα έργα υποδομής, οι εταιρίες συμβούλων είναι ισχυροί πολυεθνικοί
όμιλοι. Πολλοί απ’ αυτούς είναι γνωστοί στον Ελληνικό χώρο και έχουν συνεργασθεί
και με την ΕΟΑΕ σε διάφορους τομείς όπως η Kellogg Brown & Root που μαζί με τη
Bechtel μονοπώλησε σχεδόν τα μεγάλα συμβόλαια ανοικοδόμησης του Ιράκ (17), οι
Mott McDonald, Louis Berger και Lahmeyer που είναι σύμβουλοι της ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ,
η

Gibb, σύμβουλος στην Αττική

οδό κλπ. Οι όμιλοι αυτοί, κατά κανόνα,

συνεργάσθηκαν με Ελληνικές εταιρίες συμβούλων όπως το Γραφείο Δοξιάδη, η
DENCO, η ADO, η SGI HELLAS, η ASPROFOS ΑΕ κλπ.
Η παρουσίαση των προβλημάτων και των προοπτικών της στρατηγικής της ΕΟΑΕ
για παροχή υπηρεσιών υλοποίησης έργων στη ΝΑ Ευρώπη, συσχετίζοντας τα δυνατά
και αδύνατα σημεία του εσωτερικού περιβάλλοντος της εταιρίας με τις ευκαιρίες και
τις απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος του τομέα των οδικών μεταφορών στο
χώρο της ΝΑ Ευρώπης γίνεται στον Πίνακα 4.4 με χρήση ενός κλασικού εργαλείου
στρατηγικού σχεδιασμού, της SWOT Analysis.
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Βασικά μεγέθη επιλεγμένων ευρωπαϊκών αγορών συμβουλευτικών υπηρεσιών
κατά το 2000
Χώρες

Αυστρία
Βέλγιο
Βουλγαρία
Δανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερμανία
Ελλάδα
Ουγγαρία
Ιταλία
Νορβηγία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβενία
Ισπανία
Σουηδία
Ελβετία
Βρετανία
Υπόλοιπη
Ευρώπη
Ευρώπη

Σύνολο κύκλου εργασιών
κατά το 2000
(σε εκατ. ευρώ)

Μερίδιο αγοράς
στην Ευρώπη

Μέσος ρυθμός
ανάπτυξης
(2002)

Αγορά
συμβουλευτικών
υπηρεσιών ως
% του ΑΕΠ

Αριθμός
εταιρειών
συμβουλευτικών
υπηρεσιών

Αριθμός
συμβούλων

560
670
40
485
600
6.230
13.000
180
220
2.160
540
235
365
90
65
2.450
830
690
13.570

1,2%
1,4%
0,1%
1,0%
1,3%
13,4%
28,4%
0,4%
0,5%
4,6%
1,2%
0,5%
0,8%
0,2%
0,1%
5,3%
1,8%
1,5%
29,2%

0,00%
-18,00%
0,00%
-10,00%
-10,00%
-1,00%
-4,50%
19,50%
1,50%
0,50%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
7,00%
13,00%
3,20%
-12,50%
-17,00%
1,00%

0,20
0,21
0,31
0,23
0,36
0,34
0,48
0,12
0,38
0,18
0,30
0,14
0,27
0,23
0,31
0,33
0,28
0,20
1,00

2.200
670
40
500
600
6.200
13.000
180
220
2.200
550
250
750
100
70
2.500
700
700
13.400

6.200
4.100
2.700
3.150
9.000
40.000
68.700
1.700
3.100
23.600
4.300
5.000
6.000
1.900
1.000
39.700
6.000
3.000
50.000

3.520

7,6%

12.000

21.000

57.000

300.000

46.500

-2,00%

0,42

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Πίνακας 4.3: Ευρωπαϊκές αγορές συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά το 2000, Πηγή [ 16]
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στην

ανάλυση

του

εσωτερικού

περιβάλλοντος

της

ΕΟΑΕ

είδαμε

ότι η

διεθνοποίηση στο χώρο της ΝΑ Ευρώπης με την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης
έργων μεταφορών είναι βασικός προσανατολισμός της εταιρίας. Τα στρατηγικά
κίνητρα αυτού του προσανατολισμού δεν είναι σαφή και θα μπορούσε κανείς να
αναρωτηθεί αφ’ ενός ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μιας κρατικής
εταιρίας που μέχρι σήμερα προμηθεύεται η ίδια υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της
αλυσίδας παραγωγής ενός έργου και αφ’ ετέρου ποια είναι τα προσδοκώμενα οφέλη
από αυτή την εξαγωγική προσπάθεια.
Είναι αλήθεια ότι η διεθνοποίηση δραστηριοτήτων των κρατικών επιχειρήσεων
έχει γίνει της μόδας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αρκετές επιχειρηματικές
κινήσεις στο εξωτερικό από πλευράς μεγάλων επιχειρήσεων όπως ο ΟΤΕ (επενδύσεις
στην Αρμενία) ή τα ΕΑΠΕ (επενδύσεις στη FYROM) έχουν υποστεί οξεία κριτική
γιατί

κατέληξαν

κατηγορήθηκαν

να
για

είναι

ζημιογόνες.

μεγαλοϊδεατισμό,

Οι

Διοικήσεις

απειρία

στην

των

εταιριών

εκτίμηση

αυτών

κινδύνων

και

«τζογάρισμα», εκ του ασφαλούς, των χρημάτων των φορολογουμένων πολιτών.
Αν υποθέσουμε ότι τα παραπάνω δεν ισχύουν στην περίπτωση της ΕΟΑΕ, μια
πιθανή εξήγηση του εξαγωγικού οράματος είναι η ανασφάλεια της εταιρίας κυρίως
στο εσωτερικό. Η θέση της ΕΟΑΕ, ως κρατικής εταιρίας της περιφέρειας, είναι ήδη
αδύναμη στην εθνική αγορά, όπου άρχισαν να εμπεδώνουν την κυριαρχία τους τόσο
οι ελληνικές όσο και οι διεθνείς εταιρίες toll road operators. Η θέση των τελευταίων
θα ήταν ακόμη ισχυρότερη αν το ελληνικό κράτος ήταν πιο αποτελεσματικό και είχε
ήδη προχωρήσει στην ανάθεση των συγχρηματοδοτουμένων έργων που ξεκίνησαν με
την προηγούμενη κυβέρνηση αλλά δεν κατέστη ακόμη δυνατή μέχρι σήμερα ούτε η
ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησής τους.
Σε ένα τόσο ρευστό περιβάλλον, η διεθνοποίηση της ΕΟΑΕ θα ήταν ενδεχομένως
ένα μέσο για τη

βελτίωση της διαπραγματευτικής της δύναμης έναντι των

ανταγωνιστών της. Όμως η διεθνοποίηση, για να είναι αποτελεσματική όπως και
κάθε στρατηγική, σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις διαφορετικά πράγματα απ’ ότι οι
ανταγωνιστές σου ή να κάνεις τα ίδια πράγματα με διαφορετικό τρόπο (Μ. Porter). Οι
κλάδοι των toll road operators στον οποίο θεσμικά ανήκει η ΕΟΑΕ ή των συμβούλων
project & construction management στους οποίους τοποθετεί η ΕΟΑΕ τον εαυτό της
αποτελούνται από πολυεθνικές-μεγαθήρια που λίγο ως πολύ γιγαντώθηκαν σε
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συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού. Είδαμε στο τρίτο κεφάλαιο ότι η άλλη κρατική
εταιρία με αρμοδιότητες διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, η ΤΕΟ ΑΕ λειτούργησε σε
δύο τουλάχιστον περιπτώσεις (Ακτιο-Πρέβεζα, παράκαμψη Πάτρας) ως όχημα, μέσω
της συγκρότησης μικτού εταιρικού σχήματος με ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες
για την εδραίωσή τους ως «λειτουργών» αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα. Η ΕΟΑΕ
θα μπορούσε λοιπόν, με την αναγκαία κυβερνητική στήριξη, να παράσχει μια
αντίστοιχη υπηρεσία παίζοντας το ρόλο του συντονιστού και εγγυητού για την
επιθυμητή εξαγωγή των υπηρεσιών παραγωγής έργων τόσο από κατασκευαστικές
όσο και από μελετητικές ελληνικές εταιρίες στο Βαλκανικό χώρο, όπου τα επόμενα
χρόνια θα διατεθούν σημαντικά κονδύλια για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα. Οι «πλούσιοι»
εταίροι στην ΕΕ και ιδιαίτερα εκείνοι της Κεντρικής Ευρώπης όπως η Γερμανία,
Γαλλία, Ολλανδία, Αυστρία, υποστηρίζουν τον αναπροσανατολισμό των κοινοτικών
πόρων προς την κατεύθυνση των μεγάλων Διευρωπαϊκών Δικτύων της ΕΕ (οδικών
και σιδηροδρομικών αξόνων, τηλεπικοινωνιακά και ενεργειακά δίκτυα κλπ.) που
συνδέουν τη Δυτική Ευρώπη με την Κεντρική και την Ανατολική. Τα τεράστια αυτά
έργα-σε μέγεθος προϋπολογισμού- θα πρέπει, σύμφωνα με τις πιέσεις που ασκούν οι
χώρες μέσα από τις οποίες θα περάσουν τα δίκτυα αυτά, να χρηματοδοτηθούν από
τον Προϋπολογισμό της ΕΕ και τα Διαρθρωτικά Ταμεία.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις των εταιριών του ιδιωτικού τομέα που θα τύχουν της
κρατικής στήριξης, αναγκαίας λόγω της ειδικής φύσεως κινδύνων και των αρνητικών
πλευρών που εμφανίζει η όλη επιχείρηση οικονομικής συνεργασίας με τα Βαλκάνια,
δεν είναι αντικείμενο της παρούσας. Η κρατική συμπαράσταση, με επίκεντρο τη
Βόρεια Ελλάδα, μέσω ενός φορέα της Θεσσαλονίκης που υλοποιεί ένα κορυφαίας
σημασίας έργο υποδομής για το Βαλκανικό χώρο όπως η Εγνατία οδός με τους
κάθετους άξονές της μπορεί αφ’ ενός να συνδυασθεί με παράλληλες δράσεις όπως η
προώθηση του εμπορίου και η ορθολογική συνέχιση της αναπτυξιακής διαδικασίας
στην

Ελλάδα

αφ’

ετέρου

δε

να

επιλύσει

τα

πολλαπλά

προβλήματα

που

δημιουργούνται προς όφελος όλων των μερών.
Φυσικά, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της συντονισμένης αυτής
προσπάθειας είναι η ειλικρινής διάθεση από πλευράς της Πολιτείας να ξεπερασθούν
οι αγκυλώσεις του αθηναιοκεντρισμού που ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την
περιθωριοποίηση της Περιφέρειας.
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