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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αντικείµενο της εργασίας είναι η αξιολόγηση και η αποτίµηση των
Μακροχρόνιων ∆ηµοσίων Έργων δηλ ουσιαστικά η ανάλυση Κόστους-Οφέλους
(Cost-Benefit Analysis) αυτών. Για να προχωρήσουµε στην ανάλυση αυτή θα
µελετήσουµε θεωρητικά και πρακτικά την κοινωνικοοικονοµική βιωσιµότητα του
προτεινόµενου συγκοινωνιακού έργου που αφορά στη κατασκευή ενός νέου
αυτοκινητοδρόµου. Πιο συγκεκριµένα την κατασκευή της Νέας Βορειοδυτικής Οδού
Πελοποννήσου

(Ελευσίνα-Κόρινθος-

Πάτρα

–Πύργος

-Τσακώνα).

Για

την

οικονοµική αξιολόγηση του έργου από την πρότυπη µελέτη πραγµατοποιήθηκε
κοινωνικοοικονοµική µελέτη (Ανάλυση Κόστους-Οφέλους).

Περιγραφή των σύγχρονων τάσεων στον τοµέα των µεταφορών
Η συνεχής αύξηση της ζήτησης µετακινήσεων προσώπων και αγαθών και της
κυκλοφορίας των οχηµάτων, σε συνδυασµό µε την αδυναµία αντιµετώπισης της
αύξησης της ζήτησης µε αντίστοιχη αύξηση της προσφοράς δηµιουργούν σοβαρά
κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήµατα, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές. Η
αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών µε την επέκταση της οδικής υποδοµής
εµποδίζεται από την έλλειψη χώρων και διαθέσιµων οικονοµικών πόρων. Για τον
λόγο αυτό κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων για την αξιολόγηση και αποτίµηση
µεγάλων µακροχρόνιων έργων εν προκειµένω στον τοµέα των µεταφορών
συγκεντρώνονται και επεξεργάζονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και
διενεργείται ανάλυσης κόστους- οφέλους (Cost-Benefit Analysis) , µε την οποία
περιγράφονται όλες οι πιθανές επιπτώσεις του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, στις
σύγχρονες οικονοµίες γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί η τεχνοτροπία που πρέπει
να διέπει την µελέτη των κοινωνικών επιπτώσεων των µεγάλων έργων µε έµφαση
στις µεθόδους ποσοτικοποίησης των επιπτώσεων στην κοινωνική ευηµερία που είναι
και ο σηµαντικότερος στόχος κατασκευής τέτοιων έργων.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Μέθοδος Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ (CBA)

Ορισµός
Ο ορισµός της οικονοµικής επιστήµης ως κοινωνική, η οποία µελετά την
ανθρώπινη συµπεριφορά και τις επιλογές

της κοινωνίας και των µελών της,

περικλείει το νόηµα της τεχνικής που αφορά την ανάλυση κόστους- οφέλους.
Ειδικότερα, ο Paul Samuelson στο έργο του περί αρχών της οικονοµίας ορίζει ότι
«..η οικονοµική επιστήµη µελετά τις επιλογές κατανάλωσης των ατόµων της
κοινωνίας σε σπάνιους παραγωγικούς πόρους, οι οποίοι θα µπορούσαν να είχαν
εναλλακτικές χρήσεις, σήµερα ή αύριο, από διαφορετικές οµάδες πληθυσµού.
Αναλύει τα κόστη και τα οφέλη που συνδέονται µε την ανακατανοµή των πόρων..»
Ως ανάλυση κόστους-οφέλους ( Cost-Benefit Analysis/CBA) ορίζεται η
διαδικασία εκτίµησης και αποτίµησης των καθαρών ωφελειών που προκύπτουν από
τις επενδυτικές δαπάνες που ενίοτε επιλέγονται να γίνουν στο πλαίσιο των –
επιθυµητών στόχων. Ανάλυση Κόστους- Οφέλους λοιπόν είναι µια τεχνική για να
αναλύουµε προτεινόµενα ή πραγµατοποιήσιµα projects ώστε να καθορίσουµε εάν η
πραγµατοποίηση τους έχει ως στόχο το δηµόσιο συµφέρον ή να επιλέξουµε ανάµεσα
σε δύο ή περισσότερα αµοιβαία αποκλειόµενα projects. H CΒΑ δείχνει την
χρηµατική αξία για κάθε εισροή που βάζουµε στο πρόγραµµα και για κάθε εκροή που
βγαίνει ως αποτέλεσµα από αυτό. Οι αξίες λοιπόν των εισροών και των εκροών
αυτών µετά συγκρίνονται. Εάν λοιπόν η αξία των ωφελειών είναι µεγαλύτερη από
την αξία του κόστους, τότε το πρόγραµµα κρίνεται ως άξιο να γίνει (worthwhile) και
πρέπει να εκτελεστεί.
Η CBA λοιπόν υποθέτει ότι τα αγαθά έχουν αξίες στους ανθρώπους και
µπορούν να µετρηθούν ή να χαρτογραφηθούν σε χρηµατικές αξίες. Αυτό είναι
απαραίτητο ώστε να συγκρίνουµε τις εισροές και τις εκροές και να καθορίσουν εάν
το πρόγραµµα είναι οικονοµικά επιθυµητό ή όχι. Ενώ υπάρχουν σωστές τεχνικές για
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να προσδώσουµε χρηµατικές αξίες στα περισσότερα αγαθά, ωστόσο άλλα είναι πιο
δύσκολο να τα αποτιµήσουµε. Για παράδειγµα, ο καθαρός αέρας και η καλή υγεία,
αλλά αποτελεί πρόκληση να καθορίσουµε επακριβώς τα οφέλη ενός προγράµµατος το
οποίο θα προσέδιδε καθαρότερο αέρα και καλύτερη υγεία µε το ίδιο κόστος.. Παρ’
όλα αυτά υπάρχουν κάποιών ειδών κόστη πάνω από τα οποία ένα πρόγραµµα
µείωσης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης

θα µπορούσε να κριθεί ως άξιο να γίνει

(worthwhile) και άλλο το οποίο δεν είναι άξιο να γίνει. Θα πρέπει όµως να
αναγνωριστεί ότι οι αποφάσεις σχετικά µε τα προγράµµατα δεν πρέπει να βασίζονται
µόνο στην C.B.A.. Πολιτικές και κοινωνικές θεωρήσεις δεν περιλαµβάνονται στην
C.B.A. κάτι που ωστόσο είναι το ίδιο σηµαντικό µε τα οικονοµικά οφέλη στην
απόφαση του αν το πρόγραµµα αξίζει να πραγµατοποιηθεί ή όχι. Ειδικά σε
περιπτώσεις δηµοσίου συµφέροντος , οι πηγές πολλές φορές στρεβλώνονται και έτσι
ζητήµατα δικαιοσύνης και εγκυρότητας µπορεί να υπερκαλύπτουν τα µεγάλα καθαρά
οφέλη. Ένα καλό C.B.A. µπορεί να πείσει ένα αναποφάσιστο άτοµο ή να βοηθήσει
στην επιλογή µεταξύ πολλαπλών προγραµµάτων µε ίδιες πολιτικές και κοινωνικές
επιδράσεις.

Κοινωνική Ανάλυση Κόστους-Οφέλους (SCBA)
Η κοινωνική ανάλυση κόστους- οφέλους (SCBA) αποτελεί ειδικότερο τύπο της
CBA η οποία εστιάζει στην ανάλυση του κοινωνικού οφέλους και κόστους
αντίστοιχα, και όχι του ιδιωτικού, και αφορά κυρίως τις κυβερνητικές αποφάσεις. Οι
αποφάσεις αυτές µπορεί να αφορούν είτε στην επιλογή των δηµοσίων έργων προς
εκτέλεση είτε στη γενικότερη χρήση των δηµοσίων πόρων. Αυτό που διαφοροποιεί τη
δραστηριοποίηση στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα είναι η «µη εµπορική» φύση
των επενδυτικών προγραµµάτων που αναλαµβάνουν οι δηµόσιες αρχές. Η Ανάλυση
Κόστους- Οφέλους θα πρέπει να πραγµατοποιείται από εθνική σκοπιά και όχι από
κρατική ή υπηρεσιακή σκοπιά. Η προσέγγιση αυτή λοιπόν όπως αναφέραµε ορίζεται
ως «Οικονοµική Ανάλυση Κόστους –Οφέλους»(Economic CBA) ή «Κοινωνική
Ανάλυση Κόστους-Οφέλους»(Social Cost Benefit Analysis) και προτιµάται καθώς οι
ενέργειες µίας υπηρεσίας ή ενός τµήµατος είναι δυνατόν να επιβάλλουν κόστη ή
οφέλη σε µεµονωµένα άτοµα ή στο έθνος ως σύνολο( π.χ. η αύξηση του µεγέθους
ενός προγράµµατος για του οποίου τη λειτουργία είναι υπεύθυνο ένα συγκεκριµένο
τµήµα µπορεί να βοηθήσει τη λειτουργία του τµήµατος, µπορεί ωστόσο να απαιτεί
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µεγάλη αύξηση στο φόρο εισοδήµατος που επιβάλλεται σε µεµονωµένα άτοµα). Με
άλλα λόγια, η οικονοµική Ανάλυση Κόστους-Οφέλους επιδιώκει να καταγράψει όλα
τα οφέλη και τα µεγέθη κόστους, ανεξάρτητα από το ποιος επηρεάζεται από αυτά
Βέβαια, στην περίπτωση επενδύσεων ή έργων όπου το κόστος και τα οφέλη
περιορίζονται ως προς τις επιπτώσεις τους σε µία µόνο υπηρεσία ή σε ένα µόνο
τµήµα ( π.χ απόφαση µίσθωσης ή αγοράς κτιρίου για µια υπηρεσία), θα πρέπει να
χρησιµοποιείται «χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Κόστους-Οφέλους» (Financial
CBA), δηλαδή να εξετάζονται τα οφέλη και το κόστος για µια επιµέρους υπηρεσία ή
ένα επιµέρους τµήµα.

Εκπόνηση Ανάλυσης Κόστους- Οφέλους
Η εκπόνηση Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους είναι συνήθως σύνθετη και
πολύπλοκη εργασία που θα πρέπει να διεκπεραιώνεται από εξειδικευµένο προσωπικό
ή να ανατίθεται σε εξωτερικούς συµβούλους, καθώς περιλαµβάνει σύνθετους
υπολογισµούς και προηγµένες µεθόδους χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης που
απαιτούν σχετικό υπόβαθρο γνώσεων και εξοικείωση µε τεχνικές εκτίµησης
επενδύσεων. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις µεγάλων επενδύσεων/ Έργων, όπου η
Ανάλυση Κόστους-Οφέλους µπορεί να αποτελεί προϋπόθεση για την αίτηση
χρηµατοδότησης προς την Ε.Ε. (π.χ. µεταφορές, προµήθεια και καθαρισµός νερού
κ.τ.λ.), η Ανάλυση Κόστους –Οφέλους θα πρέπει να εκπονείται πολύ προσεκτικά και
από

εξειδικευµένους

συµβούλους,

ώστε

να

αιτιολογεί

την

αίτηση

για

συγχρηµατοδότηση και να λαµβάνει σχετική έγκριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Εκτέλεση της µεθόδου ανάλυσης κόστους-οφέλους(Πως εφαρµόζεται
η CBA)
Συνήθως, όσοι προβαίνουν στην εκτέλεση µιας ανάλυσης κόστους- οφέλους,
έχουν ως κύρια και πρωταρχική µέριµνα, την συγκέντρωση όσο το δυνατόν
περισσότερων δεδοµένων µε την ελπίδα ότι κατά τη ν επεξεργασία τους θα δώσουν
τις απαραίτητες πληροφορίες για τον προσδιορισµό του µεγέθους των ωφελειών και
του κόστους.
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Εντούτοις, ο αποτελεσµατικός τρόπος διενέργειας της CBA απαιτεί την
τήρηση µιας συγκεκριµένης διαδικασίας ώστε να αποφεύγεται η αναζήτηση άσκοπων
πληροφοριών. Τα βήµατα εκτέλεσης µις κοινωνικής ανάλυσης κόστους –οφέλους θα
µπορούσαν να περιληφθούν στα εξής:
1. Καθορισµός των στόχων που ικανοποιεί το υπό εξέταση έργο
2. Προσδιορισµός των εναλλακτικών επιλογών από την εκτέλεση του
3. Προσδιορισµός όλων των ειδών κόστους και οφέλους που προκύπτουν από
την εκτέλεση του υπό εξέταση έργου
4. Προσδιορισµός των σκιωδών τιµών
5. Ποσοτικοποίηση όλων των ειδών κόστους και ωφέλειας
6. Υπολογισµός

της

χρηµατοοικονοµικής

και

κοινωνικοοικονοµικής

κερδοφορίας
7. ∆ιενέργεια ανάλυσης κινδύνου και ευαισθησίας
8. Κατασκευή µιας µετά-ζωής ανάλυσης του προγράµµατος

Αναλυτικά τα βήµατα
Βήµα 1
Καθορισµός των στόχων του έργου.
Στην αρχή της ανάλυσης, πρέπει να αναφερθεί για ποιόν γίνεται η µελέτη και
ποια κόστη και οφέλη θα συµπεριληφθούν. Επειδή οι επενδύσεις αυτές αφορούν 1
µεγάλο κοµµάτι του κοινωνικού συνόλου πρέπει να έχουµε ιδέα των πολιτικών και
κοινωνικών οµάδων που επηρεάζονται. Κάθε έργο ή πολιτική θα πρέπει να έχει
συγκεκριµένους στόχους. Προκειµένου λοιπόν να διευκολυνθεί η διαδικασία
εκτέλεσης της CBA, οι στόχοι του προγράµµατος που είναι υπό εξέταση θα
προσδιοριστούν και να οριστούν µε σαφήνεια από την αρχή.

Βήµα 2
Προσδιορισµός των εναλλακτικών επιλογών του υπό εξέταση έργου
Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να καταγραφούν όλες οι δυνατές επιλογές που
υπάρχουν προκειµένου να επιτευχθούν οι συγκεκριµένοι στόχοι, πέρα από την
εκτέλεση του υπό µελέτη έργου. Η επίπτωση από την εκτέλεση κάποιου
προγράµµατος προσδιορίζεται µε την πρώτη µατιά, από τη διαφορά που παρουσιάζει
η σύγκριση των δύο καταστάσεων: από τη µία η κατάσταση όπου επιλέγεται να
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πραγµατοποιηθεί το πρόγραµµα, και από τη άλλη εκείνη στην οποία απουσιάζει η
επιλογή αυτή.
Βλέπουµε, λοιπόν, πως η εναλλακτική «µηδενική»επιλογή είναι και αυτή
πολύ σηµαντική για τον προσδιορισµό του αποτελέσµατος της CBA. Στην περίπτωση
που δεν πραγµατοποιηθεί το υπό εκτέλεση έργο θα πρέπει να σχεδιαστούν οι
εναλλακτικές κινήσεις. Η προαναφερθείσα «µηδενική» επιλογή, εµπεριέχει όλες τις
υπόλοιπες εναλλακτικές επιλογές- πέρα της υλοποίησης του υπό εξέταση
προγράµµατος. Ως εκ τούτου, η µηδενική επιλογή δεν είναι η επιλογή της «απραξίας»
ή της «διατήρησης της υφιστάµενης πολιτικής», όπως εύκολα θα συµπέραινε κανείς,
αλλά κάτι άλλο, πολύ πιο ευρύ και σηµαντικό. Η επιλογή λοιπόν του να «µη κάνεις
τίποτα» χρησιµοποιείται συχνά ως ορόσηµο, αλλά αυτό µπορεί να είναι µόνο µια
βάση σύγκρισης. Αλλάζοντας το µέγεθος και την διάρκεια του προγράµµατος µπορεί
να αποτελεί σχετικές εναλλακτικές επιλογές.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα πρέπει να προσδιοριστούν σαφώς οι
εναλλακτικές επιλογές από την υλοποίηση του υπό εξέταση έργου. Εφόσον οι
εναλλακτικές επιλογές είναι χειρότερες από την υπό εξέταση, τότε µε µία µατιά,
υπάρχει κίνητρο εκτέλεσης του έργου.

Βήµα 3
Προσδιορισµός όλων των ειδών κόστους και οφέλους που προκύπτουν από την
εκτέλεση του υπό εκτέλεση έργου.
Πρωταρχικό και καθοριστικό βήµα στη διαδικασία της ανάλυσης αποτελεί ο
εντοπισµός και ο σαφής προσδιορισµός των ειδών κόστους και οφέλους που
προκύπτουν από την πραγµατοποίηση του υπό εξέταση προγράµµατος. Σηµαντικό
ρόλο παίζει εδώ η οπτική από την οποία µελετά κανείς το υπό πραγµατοποίηση
πρόγραµµα. ∆ηλαδή, τα αποτελέσµατα είναι διαφορετικά εάν το πρόγραµµα
µελετάται για τις επιπτώσεις στους χρήστες, σε εκείνους που το υλοποιούν ή στο
ευρύτερο σύνολο:
Τα κόστη και τα οφέλη χωρίζονται σε άµεσα(ή κύρια) και στα έµµεσα (ή
δευτερεύοντα).
Οι άµεσες επιπτώσεις σχετίζονται µε τις εισροές και τις εκροές του ίδιου του
προγράµµατος, όπως είναι το κόστος προετοιµασίας του έργου και επένδυσης σε
αυτό, καθώς και κάθε δαπάνη που συνδέεται µε την φάση εκτέλεσης του έργου, ή οι
αποζηµιώσεις σε άτοµα τα οποία θίγονται από την υλοποίηση του προγράµµατος.
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Οι έµµεσες επιπτώσεις, είναι λιγότερο εµφανείς και έχουν να κάνουν µε τη
δυνατότητα που παρέχεται από την υλοποίηση του συγκεκριµένου προγράµµατος
στο να χρησιµοποιούνται παραγωγικοί πόροι και σε άλλους τοµείς της οικονοµίας.
Πρόκειται για τις συστηµικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του προγράµµατος, από
τις επιπτώσεις, δηλαδή, που προκύπτουν όχι στους άµεσους χρήστες του
προγράµµατος, αλλά σε άλλους τοµείς της οικονοµίας που έχουν σχέση µε τον τοµέα
όπου υλοποιείται πρόγραµµα.(Spillover effects).

Βήµα 4
Προσδιορισµός των σκιωδών τιµών
Στην καρδιά της CBA και της δηµόσιας πολιτικής βρίσκεται ο προσδιορισµός
της σκιώδους τιµής ενός έργου, της κοινωνικής, δηλαδή, αξίας του.
Ως σκιώδη τιµή, ορίζεται η αύξηση στην κοινωνική ευηµερία που προέρχεται
από οποιαδήποτε οριακή αλλαγή στη διαθεσιµότητα των προϊόντων ή των
παραγόντων της παραγωγής. Προκειµένου κάποιος να αποθαρρυνθεί να ενθαρρυνθεί
να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, θα πρέπει να γνωρίζει της κοινωνικής αξίας
αυτής
Η σκιώδης τιµή απεικονίζει την κοινωνική αξιολόγηση των παραγωγικών
συντελεστών. Αυτή η αξία µπορεί να είναι ή να µην είναι ίση µε την τιµή της αγοράς.
Ο όρος «σκιώδης» τιµή, δηλώνει ότι η συγκεκριµένη τιµή δεν έχει άλλο λόγο
ύπαρξης πέρα από την κοινωνική αξιολόγηση των συντελεστών.

Βήµα 5
Ποσοτικοποίηση στα κόστη και στα οφέλη
Για να ολοκληρωθεί η ανάλυση κόστους- οφέλους ενός προγράµµατος, δεν
αρκεί µόνο να γίνει αναφορά στις επιπτώσεις του από πλευράς οφέλους και κόστους,
αλλά να γίνει και µέτρηση των επιπτώσεων αυτών.
Οι επιπτώσεις των έργων, που µελετά η CBA διακρίνονται σε εκείνες που
µπορούν να αποδοθούν µε αριθµούς και σε εκείνες που δεν είναι δυνατή αυτή η
ποσοτικοποίηση, διότι δεν υπάρχουν πάντα διαθέσιµες τιµές αγοράς. Οι επιπτώσεις
που δεν µπορούν να αποδοθούν µε αριθµούς, αναφέρονται χωριστά, αποτελούν όµως
πάντα αντικείµενο µέτρησης στη διαδικασία µέτρησης των επιπτώσεων (κόστη και
ωφέλειες )από την εκτέλεση του προγράµµατος.
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Η ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων του προγράµµατος στηρίζεται σε δύο
βασικές παραδοχές.
Η κοινωνική αξία (σκιώδης τιµή) του προγράµµατος είναι ο άθροισµα όλων
των µεµονωµένων τιµών, προσδίδουν σε όλο αυτό τα µέλη της κοινωνίας
Η αξία του προγράµµατος για κάποιο άτοµο είναι ίση µε την τιµή που είναι
διατεθειµένο να πληρώσει για να το χρησιµοποιήσει (Willingness to PayWTP)
Στην καρδιά της CBA βρίσκονται τα οικονοµικά της ευηµερίας και ο καταναλωτής, ο
οποίος είναι ο καλύτερος κριτής µεταξύ των επιλογών που αυξάνουν τη δική του
ευηµερία.
Έτσι, η µέτρηση των ωφελειών που προκύπτουν από την υλοποίηση/ χρήση
ενός προγράµµατος, γίνεται στη βάση της κατανάλωσης και των προτιµήσεων των
ατόµων. Οι προτιµήσεις απεικονίζουν τις χρησιµότητες που προκύπτουν από την
χρήση των πόρων, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις επιθυµίες των
καταναλωτών .
Το προϊόν που συνεπάγεται η υλοποίηση του υπό µελέτη έργου µπορεί να
είναι είτε ένα προϊόν που µπορεί να γίνει αντικείµενο συναλλαγής σε κάποια αγορά
είτε κάποιο άυλο αγαθό, το οποίο δεν µπορεί από τη φύση του να αποτελέσει
αντικείµενο συναλλαγής οποιασδήποτε αγοράς. Το δεύτερο είδος ορίζεται

ως

«δηµόσιο αγαθό» (public good) και παρουσιάζει ιδιαιτερότητες στον τρόπο µε τον
οποίο ποσοτικοποιείται το κόστος ή το όφελος που έχει όποιος το καταναλώνει.
Στην περίπτωση των πρώτων, η κοινωνική αξία του προϊόντος προσδιορίζεται
από τους κανόνες της αγοράς και της καµπύλης χρησιµότητας των καταναλωτών, που
επιλέγουν να το καταναλώσουν και να πληρώσουν γι’αυτό.
Στην περίπτωση των δεύτερων, των δηµοσίων αγαθών, υπάρχουν τρεις
βασικές µέθοδοι µέτρησης της κοινωνικής αξίας του νέου αγαθού.
1.Ενδεχόµενη αξιολόγηση (Contingent Valuation Technique)
2.Ηδονική Τιµολόγηση (Hedonic Technique)
3.Τεχνική ταξιδιωτικού κόστους (Travel cost technique).
Με τις ερευνητικές και στατιστικές αυτές µεθόδους µετράται από τη µία η
ωφέλεια, η θετική, δηλαδή, αλλαγή στην ευηµερία των ατόµων από τη χρήση του
προϊόντος (Willingness to Pay-WTP) ή η απώλεια, η επιδείνωση, δηλαδή, της
ευηµερίας των ατόµων (Willingness to Accept-WTP) από την παροχή του νέου
αγαθού.
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∆ιανοµή των ωφελειών
Η CBA αποτελεί µια κοινωνική, οικονοµική, πάνω απ’ όλα ανάλυση, και όχι
απλά χρηµατοοικονοµική. Η δεύτερη, µεριµνά και αυτή µε τη µελέτη της
κερδοφορίας που προκύπτει από το έργο, βάσει όµως των σε τιµών αγοράς, κάνοντας
και τις απαραίτητες αποπληθωριστικές προσαρµογές στις τιµές. Αντίθετα, η
οικονοµική ανάλυση που διενεργείται στο πλαίσιο µιας ανάλυσης κόστους-οφέλους,
µελετά της «καθαρή αποτελεσµατικότητα» του για το σύνολο των ατόµων.
Η µέγιστη αποτελεσµατικότητα από την εκτέλεση ενός έργου προκύπτει από
την µεγιστοποίηση της διαφοράς µεταξύ οφέλους(Β) και κόστους ΝΕΑΣ.
B-C (1)
Πέρα από τη µέτρηση της «αποτελεσµατικότητας» που συνδέεται µε την
πραγµατοποίηση κάποιων ενεργειών, η Κοινωνική Ανάλυση Κόστους Οφέλους
(SCBA) ενδιαφέρεται για την «ισότητα» µε την οποία διανέµονται τα τυχόν οφέλη
στα εισοδήµατα.
Η παραδοσιακή ανάλυση κόστους-οφέλους στηρίζεται στην αρχή της
βελτιστοποίησης κατά Pareto, σύµφωνα µε την οποία µία ενέργεια θεωρείται
βέλτιστη όταν αυξάνει την ευηµερία τουλάχιστον ενός ατόµου χωρίς να µειώνει την
ευηµερία κανενός άλλου µέλους της κοινωνίας. Κάτι τέτοιο βέβαια είναι πολύ
δύσκολο, γι’ αυτό και στη σύγχρονη βιβλιογραφία για την ανάλυση κόστουςοφέλους, εισάγεται η έννοια της «δοκιµασίας αποζηµίωσης» δηλ. εξετάζεται κατά
πόσον εκείνοι που κερδίζουν από την υλοποίηση κάποιου έργου, και των οποίων η
ευηµερία αυξήθηκε, µπορούν να αποζηµιώσουν εκείνους οι οποίοι χάνουν από το εν
λόγω έργο. Για να είναι δυνατή αυτή η σύγκριση µεταξύ των κερδισµένων και των
χαµένων µπορεί κανείς να κάνει χρήση των σταθµισµένων βαρών

διανοµής,

σύµφωνα µε τα οποία η τύχη για την υλοποίηση ή όχι ενός προγράµµατος εξαρτάται
από το µέγεθος της υποκατάστασης της δίκαιης διανοµής των ωφελειών από το
µέγεθος της συνολικής αποτελεσµατικότητας.
Έτσι, η σχέση (1) γίνεται:
a2B-a1C (2)
όπου τα a1 και α2 είναι σταθµισµένα βάρη διανοµής, δηλαδή η κοινωνική σηµασία
που προκύπτει από µια µικρή αλλαγή (είτε θετική είτε αρνητική) που προκύπτει στο
εισόδηµα ενός ατόµου.
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Βήµα 6
Υπολογίζουµε την χρηµατοοικονοµική και την κοινωνικό-οικονοµική κερδοφορία
1. Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση
Αυτό πρέπει να βασίζεται στην προσέγγιση της προεξοφληµένης

•

χρηµατοροής, δηλ στο προεξοφλητικό επιτόκιο. Η ΕΕ προτείνει ένα σηµείο
αναφοράς στο 5% πραγµατικού χρηµατοοικονοµικού προεξοφλητικού
επιτοκίου. Αυτή η πρόβλεψη ισχύει µέχρι το 2013.
Η ανάγκη για να γίνει προεξόφληση των ειδών κόστους και οφέλους είναι
επιτακτική. Η επένδυση σε έργα κοινής ωφέλειας επηρεάζει την ευηµερία των
χρηστών τους σήµερα αλλά και αύριο. Έτσι θα πρέπει κατά τη διαδικασία της
αποτίµησης των ωφελειών τους να εισαχθεί η έννοια της προεξόφλησης

των

ωφελειών του αύριο, σε αξία του σήµερα. Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει λοιπόν
µε τη χρήση κάποιου προεξοφλητικού επιτοκίου, για µακροπρόθεσµα χρονικά
διαστήµατα. Στη µακροχρόνια διάρκεια ζωής ενός δηµοσίου έργου, ελλοχεύουν
κίνδυνοι άγνωστοι σήµερα που µπορεί να επηρεάσουν την παρούσα αξία του. Ο
υπολογισµός των µελλοντικών κινδύνων γίνεται στο επιτόκιο που επιλέγεται για να
γίνει προεξόφληση.
Στη σύγχρονη βιβλιογραφία έχουν γραφτεί πολλά σχετικά µε την επιλογή του
κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου. ∆εν έχει γίνει σαφές πιο είναι το
καταλληλότερο: το συµβατικό που επικρατεί στην αγορά ή κάποιο άλλο; Στην
περίπτωση του συµβατικού επιτοκίου ο χρονικός ορίζοντας αποµείωσης είναι σχετικά
µικρός .
Αντίθετα, στη CBA µας ενδιαφέρει η επιλογή όλης της κοινωνίας να µεταφέρει
την κατανάλωση του αύριο, σήµερα. Έτσι, ο χρονικός ορίζοντας είναι πολύ µεγάλος,
ίσος µε τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής, ίσος και µεγαλύτερος. Ως εκ τούτου, το
ποσοστό, προεξόφλησης που µας ενδιαφέρει είναι ένα κοινωνικό ποσοστό
προεξόφλησης, σύµφωνα µε το οποίο γίνεται αποτίµηση της αξίας των επιλογών για
διάφορες γενιές, σε διαφορετικές χρονικές στιγµές. Το ύψος του κοινωνικού
προεξοφλητικού επιτοκίου υπολογίζεται στο 3,5%.
•

Ένα σύστηµα από υπολογισµένους πίνακες µας δείχνει τις χρηµατικές
εισροές και εκροές που σχετίζονται µε:
Συνολικά επενδυτικά κόστη –συνολικά λειτουργικά κόστη και έσοδα
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Χρηµατοοικονοµική

απόδοση

από

τα

επενδυτικά

κόστη:

Χρηµατοοικονοµική Καθαρά Παρούσα Αξία (FNPV)ΝΕΑΣ και
Χρηµατοοικονοµικό

Ποσοστό

Απόδοσης

(FRR)ΝΕΑΣ

ή

Εσωτερικής Απόδοσης (FIRR)ΝΕΑΣ
Πηγές χρηµατοδότησης όπως δάνεια κ.τ.λ. τα οποία µπορεί να
προέρχονται από κεφάλαια ιδιωτικά, δηµόσια, εθνικά, συµµετοχή
της Ε.Ε. ή World bank ή και από άλλους χρηµατοδοτικούς
οργανισµούς. Σε κάθε περίπτωση πρέπει το έργο για να λάβει την
ανάλογη χρηµατοδότηση να είναι χρηµατοοικονοµικά βιώσιµο δηλ,
να µπορεί να σταθεί µόνο του µετά το πέρας της αρχικής
οικονοµικής ενίσχυσης.
Χρηµατοοικονοµική απόδοση σε εθνικό κεφάλαιο: FNPV(K) και
FRR(K)

το

οποίο

υπολογίζει

την

επίδραση

µιας

πιθανής

επιχορήγησης της Ε.Ε. σε εθνικούς (δηµόσιο και ιδιώτες) επενδυτές.
Πρέπει δηλ να δεις που θα διοχετεύσεις τα εθνικά κεφάλαια.
•

Πρέπει να υπάρχει χρονική συνέπεια της οικονοµικής ζωής ως προς τα
κύρια πάγια στοιχεία. Πρέπει δηλ να υπάρχει χρονική συνέπεια ως προς τον
πληθωρισµό που σηµαίνει όλα τα στοιχεία να είναι είτε όλα σε ονοµαστικά
µεγέθη είτε σε πραγµατικά µεγέθη.. Ο γενικός πληθωρισµός και οι σχετικές
τιµές αλλάζουν και πρέπει να συµπεριφέρονται µε συνεπές τρόπο. Αρχικά,
το FRR(C) µπορεί να είναι πολύ χαµηλό ή αρνητικό για τα προγράµµατα
δηµοσίου τοµέα, αλλά µετά το FRR(K) για τους ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει
να είναι κανονικά θετικό.

2. Κοινωνικό-οικονοµική ανάλυση
Η CBA προσπαθεί να µεγιστοποιήσει το καθαρό όφελος δηλ την οικονοµική
ευηµερία. Αυτό γίνεται µε 5 βήµατα:
Οι παρατηρούµενες τιµές ή οι δηµόσιοι δασµοί µετατρέπονται σε
σκιώδης τιµές, οι οποίες αντανακλούν καλύτερα το κοινωνικό κόστος
ευκαιρίας ενός αγαθού.
Οι εξωτερικότητες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και να
κοστολογήσουµε την χρηµατική αξία τους
Θα πρέπει να υπολογίσουµε τις έµµεσες επιδράσεις οι οποίες δεν
έχουν ήδη υπολογιστεί από τις «σκιώδης» τιµές.
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Τα κόστη και τα οφέλη τα προεξοφλούµε µε το κοινωνικό επιτόκιο
προεξόφλησης (SDR)
Αφού ξαναφτιάξουµε τα cash flows στο τέλος ξανά-υπολογίζουµε το
(ENPV) KAI TO (ΕRR) ή (EIRR) και το B/C ratio.

Βήµα 7
∆ιενέργεια ανάλυσης κινδύνου και ευαισθησίας
Τα οφέλη που προκύπτουν από την εκτέλεση κάποιου έργου κοινής ωφέλειας,
π.χ. ενός έργου υποδοµής, επεκτείνονται σε µεγάλο χρονικό ορίζοντα, πολλών
δεκαετιών. Κατά τη διαδικασία ποσοτικοποίησης των επιπτώσεων από την
υλοποίηση του υπό µελέτη έργου, θα πρέπει να ακολουθεί µια µέθοδος στην οποία θα
ενσωµατώνονται όλοι οι ενδεχόµενοι µελλοντικοί κίνδυνοι, που κινδυνεύουν να
αλλάξουν την τιµή των ωφελειών του αύριο.
Πρέπει, λοιπόν, να καταγραφούν µε σαφήνεια οι κίνδυνοι που µπορεί να
απειλήσουν τη µελλοντική ωφέλεια από το πρόγραµµα και να ποσοτικοποιηθούν.
Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να διατυπωθούν διάφορα σενάρια µέσα στα
οποία υλοποιείται το πρόγραµµα, έτσι, ώστε να µελετηθούν διάφορες περιπτώσεις.
Ένας από τους τρόπους για να µετριαστούν οι κίνδυνοι που µπορεί να
εµφανιστούν στη ζωή ενός έργου, είναι αυτό να εκτελεστεί σε επιµέρους φάσεις.
Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα να µελετάται εκ νέου το περιβάλλον και οι συνθήκες, και
να εκτιµηθούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι.
Προτεινόµενα βήµατα που σχετίζονται µε το ρίσκο και την αβεβαιότητα είναι:
Ανάλυση

ευαισθησίας

(αναγνώριση

κριτικών

µεταβλητών,

ανάλυση

ελαστικότητας, επιλογή κριτικών µεταβλητών, σενάριο ανάλυση)
Υπόθεση µιας ενδεχόµενης κατανοµής για κάθε κριτική µεταβλητή
Υπολογισµός της κατανοµής του δείκτη παράστασης (τυπικά FNPV,ENPV)
Συζήτηση για τα αποτελέσµατα και τα αποδεκτά επίπεδα ρίσκου
Συζήτηση για τους τρόπους να µετατοπιστούν τα ρίσκο.

Βήµα 8
Κατασκευή µιας µετά-ζωή ανάλυσης του προγράµµατος.
Όταν είναι πιθανό, µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος µπορεί να
ακολουθήσει µια ανάλυση. Μια ανάλυση post-project µπορεί να αποτελέσει οδηγό
για τους managers του προγράµµατος, να καθορίσει την ποιότητα της ανάλυσης πριν
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την πραγµατοποίηση του έργου, να χρησιµεύσει ως µια πρόβλεψη για το πριν και
µετά όφελος και να βοηθήσει στη βελτίωση των µελλοντικών αναλύσεων και
προγραµµάτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Μέθοδος ανάλυσης κόστους-οφέλους στον τοµέα των µεταφορών

Η χρήση του Οδηγού της Ε.Ε για την ανάλυση κόστους-οφέλους σε
επενδυτικά έργα είναι σχεδιασµένη για την Μονάδα Αξιολόγησης της Γενικής
∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντικείµενο της
οποίας είναι η επιλογή µεταξύ των έργων που υποβάλλουν αιτήσεις για
χρηµατοδότηση από

τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία(Structural Funds) το Ταµείο

Συνοχής(Cohesion Fund) και το Tαµείο υποστήριξης των υπό ένταξης χωρών
(Instrument for Pre Accession Countries-ISPA).
Το σύνολο βέβαια των έργων καθώς και των περιοχών για τα οποία
προορίζονται είναι βέβαιο ότι θα παρουσιάσουν διαφορές µεταξύ τους. Εντούτοις, ο
στόχος επίτευξης αποτελεσµατικότητας για τους χρήστες των έργων είναι κοινός
τόπος για όλες τις περιπτώσεις των έργων.
Στο σηµείο αυτό, σχεδιάστηκε ο Οδηγός για την Ανάλυση Κόστους-Οφέλους
των Επενδυτικών Έργων, προκειµένου να αποτελέσει ενιαίο εργαλείο, στην
διαδικασία λήψης αποφάσεων, εξασφαλίζοντας την επιδιωκόµενη διαφάνεια καθ’ όλη
τη διάρκεια της επιλογής αλλά και της χρηµατοδότησης των έργων.
Κύριος στόχος του Οδηγού είναι να δώσει σαφείς οδηγίες στους αξιολογητές
σχετικά µε τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να συγκεντρώσουν πριν
γνωµοδοτήσουν για την έγκριση ή απόρριψη της χρηµατοδότησης ενός υποψήφιου
προγράµµατος. Παράλληλα, µε το συγκεκριµένο Οδηγό, δίνονται και οι απαραίτητες
πληροφορίες για τους συντάκτες των αιτήσεων που υποβάλλονται, σχετικά µε τα
στοιχεία που χρειάζεται απαραίτητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γνωµοδοτήσει.
Στόχο του Οδηγού αποτελεί επίσης και η διαρκής επικαιροποίηση µε τις
εξελίξεις και προοπτικές της περιφερειακής/αναπτυξιακής πολιτικής της Ε.Ε.
Είναι κείµενο πολιτικού, νοµικού, και τεχνικού περιεχοµένου µε στόχο να
αντιµετωπίζονται µε ενιαία µεθοδολογία τα υπό εξέταση έργα.
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Μεταφορές
Το παρών τµήµα αφορά τις επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων υποδοµών
µεταφορών. Μπορούν να έχουν ως αντικείµενο την κατασκευή νέων γραµµών
µεταφορών, νέων κόµβων, την ολοκλήρωση υφιστάµενων δικτύων ή τη βελτίωση
υφιστάµενων γραµµών ή κόµβων. Η προτεινόµενη λοιπόν µεθοδολογία εστιάζεται
κυρίως στα µέσα σιδηροδροµικών και οδικών µεταφορών. Εντούτοις, αυτές οι αρχές
µπορούν να εφαρµοστούν και σε άλλους τύπους µεταφορών, π.χ. στις θαλάσσιες και
εναέριες µεταφορές.

Βήµα 1
Καθορισµός των στόχων
Οι κοινωνικοοικονοµικοί στόχοι των έργων για τα µεταφορές συνδέονται
γενικά

µε τη βελτίωση των συνθηκών µεταφοράς των εµπορευµάτων και των

επιβατών, τόσο στο εσωτερικό της εξεταζόµενης ζώνης όσο και ανάµεσα στη ζώνη
αυτή και σε άλλους τόπους (δυνατότητα πρόσβασης) καθώς και µε τη βελτίωση της
ποιότητας του περιβάλλοντος και της ευηµερίας του δικαιούχου πληθυσµού.
Ειδικότερα οι στόχοι που συνδέονται µε τις µεταφορές και τους οποίους
επιδιώκουν τα υλοποιούµενα έργα µπορεί να είναι οι ακόλουθοι:
Μείωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης, µε την εξάλειψη των ελλείψεων
χωρητικότητας στα δίκτυα και τις απλές συνδέσεις ή µε την κατασκευή νέων
συνδέσεων ή οδών.
Βελτίωση της επίδοσης ενός δικτύου ή ενός κόµβου, ιδίως µε ην αύξηση της
ταχύτητας µετακίνησης και τη µείωση των λειτουργικών εξόδων και της
συχνότητας των ατυχηµάτων µε τη θέσπιση νέων µέτρων ασφαλείας.
Μεταφορά της ζήτησης προς ειδικά µεταφορικά µέσα. Λόγω του σοβαρού
προβλήµατος των περιβαλλοντικών εξωτερικών επιδράσεων που παρατηρούνται
τα τελευταία έτη, γίνεται µια σηµαντική προσπάθεια από ένα µεγάλο αριθµό
επενδύσεων να µεταστρέψουν τη ζήτηση από τα πλέον ρυπογόνα µεταφορικά
µέσα προς τα µέσα που προκαλούν λιγότερη ζηµιά στο περιβάλλον.
Ολοκλήρωση µη συνδεόµενων ή ανεπαρκώς συνδεόµενων δικτύων. Τα δίκτυα
µεταφορών αναπτύχθηκαν συχνά σε εθνική και σε περιφερειακή βάση, η οποία
ορισµένες φορές δεν ικανοποιεί πλέον τις ανάγκες. Το πρόβληµα αυτό αφορά
κυρίως τις σιδηροδροµικές µεταφορές.
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Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης των αποµακρυσµένων ζωνών ή
περιφερειών
Σε ένα πρώτο στάδιο, πρέπει να παρουσιαστούν οι στόχοι του έργου που
συνδέονται στενά µε τον τοµέα των µεταφορών (π.χ. σε όρους αναδιάταξης της
ισορροπίας των τρόπων µεταφορών) καθώς και οι στόχοι γενικότερου χαρακτήρα
(προστασία περιβάλλοντος, περιφερειακή ανάπτυξη, κ.τ.λ.).

Βήµα 2
Προσδιορισµός του έργου
Στο στάδιο αυτό κάνουµε µία περιγραφή του γενικού σχεδιασµού του
προγράµµατος ως επαρκή και ολοκληρωµένη µονάδα προς ανάλυση, αλλά και του
νοµικού πλαισίου από το οποίο διέπεται.
•

Τυπολογία της επένδυσης

Ένα σωστό σηµείο εκκίνησης για να προσδιορίσουµε, σύντοµα αλλά µε σαφή
και κατηγορηµατικό τρόπο, την υποδοµή είναι να περιγράψουµε τις λειτουργίες της,
που θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους στόχους της επένδυσης. Θα εξετάσουµε δηλ
τον τύπο της προβλεπόµενης δράσης. Πιο συγκεκριµένα αν πρόκειται για µια εξ
ολοκλήρου νέα οδό, ένα τµήµα που λείπει από µια µεγαλύτερη υποδοµή ή αν η δράση
εντάσσεται στην επέκταση ή την τροποποίηση ενός προϋπάρχοντα οδικού άξονα ή
µιας σιδηροδροµικής γραµµής.
•

Χωροταξικό πλαίσιο αναφοράς
Τα έργα µπορούν να εντάσσονται σε εθνικά, περιφερειακά ή τοπικά

προγράµµατα για τον τοµέα των µεταφορών ή να αναλαµβάνονται από διάφορους
οργανισµούς. Και στις δύο περιπτώσεις, η λειτουργική ενσωµάτωση της
προβλεπόµενης υποδοµής στο σύστηµα µεταφορών ανεξάρτητα από το αν είναι
αστικό, περιφερειακό, ή εθνικό θα πρέπει να διευκολύνει την εξέταση των
επιπτώσεων του δικτύου.
Μια δεύτερη σηµαντική πτυχή είναι η συνοχή µε τις εθνικές και ευρωπαϊκές
πολιτικές µεταφορών: φορολογία, διανεµητική επάρκεια του προβλεπόµενου
συστήµατος διοδίων, περιβαλλοντικοί περιορισµοί ή στόχοι, άλλες πολιτικές
κινήτρων ή µεταβιβάσεων σε αυτόν τον τοµέα, τεχνολογικές προδιαγραφές.
Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη είναι ο βαθµός συνοχής
µε κάθε άλλο έργο κι αναπτυξιακό πρόγραµµα, ενδεχοµένως, τόσο σε σχέση µε τον
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τοµέα µεταφορών όσο και µε τους τοµείς που µπορεί να έχουν επίπτωση στη ζήτηση
µεταφορικών υπηρεσιών(π.χ. χρήση γης)
Κανονιστικό πλαίσιο

•

Η ρύθµιση του τοµέα των µεταφορών σηµείωσε σηµαντική εξέλιξη κατά την
τελευταία δεκαετία, λόγω της ανάγκης να ξεπεραστεί η ανεπάρκεια των
µονοπωλιακών συστηµάτων µε την εισαγωγή στοιχείων ανταγωνισµού στην παροχή
µεταφορικών υπηρεσιών καθώς και κανονιστικών ρυθµίσεων για τα «φυσικά
µονοπώλια» δηλαδή τις υποδοµές.
Σε κοινοτικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε σταδιακά σε εφαρµογή, από
τις αρχές της δεκαετίας του ’90, ειδικές ενέργειες και εξέδωσε συστάσεις προς τα
κράτη-µέλη. Όσον αφορά τις δράσεις, οι κοινοτικές παρεµβάσεις εστιάζονται κυρίως
στη ρύθµιση και την ανάπτυξη των δικτύων υποδοµών, στα προβλήµατα τιµολόγησης
της χρήσης των υποδοµών και στην ενσωµάτωση του εξωτερικού κόστους.

Βήµα 3
Ανάλυση σκοπιµότητας και εναλλακτικών δυνατοτήτων
Στο στάδιο αυτό αναζητούνται όλες οι εναλλακτικές επιλογές και
συγκρίνονται µε την υλοποίηση του προγράµµατος ώστε να ελεγχθεί αν το
συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι η καλύτερη δυνατή λύση για την επίτευξη των
επιθυµητών στόχων (εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας). Εξετάζονται οι εξής
επιλογές:
Η µηδενική
Η ελάχιστη απαραίτητη
Η οποιαδήποτε άλλη
Ειδικά στην περίπτωση των έργων υποδοµής, ο Οδηγός υποδεικνύει στο στάδιο αυτό
να γίνει ανάλυση βιωσιµότητας.
Ουσιαστικά στην ανάλυση αυτή παρουσιάζεται µεγάλος όγκος πληροφοριών,
σκιαγραφώντας το πρόγραµµα από κάθε οπτική: Περιγράφονται (α) το κοινωνικόοικονοµικό του περιεχόµενο, (β) οι συνθήκες ζήτησης και προσφοράς στην αγορά
µετά την εισαγωγή του σε αυτή, (γ) η τεχνολογία που θα υιοθετηθεί καθώς και το
πλάνο παραγωγής του, (δ) οι απαιτήσεις του σε ανθρώπινο δυναµικό, (ε)

οι

οικονοµικές του απαιτήσεις και απολαβές, αποδεικνύοντας ότι το έργο θα έχει τη
δυνατότητα να καλύπτει τις χρηµατοοικονοµικές του ανάγκες καθ’ όλη τη διάρκεια
της ζωής του, (στ) οι επιπτώσεις στους τρίτους και στο περιβάλλον.
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1.Ανάλυση της ζήτησης
Η εκτίµηση της τρέχουσας ζήτησης και οι προβλέψεις για το µέλλον
αποτελούν σύνθετο και ουσιαστικό έργο που καταναλώνει συχνά σηµαντικό µέρος
των πόρων οι οποίοι διατίθενται για τη µελέτη σκοπιµότητας.
Όσον αφορά την υποθετική εξέλιξη αναφοράς (δηλαδή την εναλλακτική λύση
του να µην κάνουµε τίποτα ή του να κάνουµε το ελάχιστο), συνίσταται να
προσδιορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:
Η περιοχή επιρροής του έργου: το στοιχείο αυτό είναι σηµαντικό για να
προσδιοριστούν η ζήτηση χωρίς την ύπαρξη του έργου και οι επιπτώσεις της
νέας υποδοµής και για να εντοπιστούν τα άλλα µεταφορικά µέσα που θα
µπορούσαν να ληφθούν υπόψη.
Η ακολουθούµενη διαδικασία για την εκτίµηση της τρέχουσας ζήτησης και της
µελλοντικής ζήτησης(π.χ. πολιτικές ρύθµισης και καθορισµού των τιµών,
χρησιµοποίηση µοντέλων απλών ή πολυτροπικών µεταφορών, προβολές µε
βάση τις προηγούµενες τάσεις, τιµές και κόστος για τους χρήστες )
Οι υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη για τους ανταγωνιστικούς τρόπους
µεταφορών και οι άλλες εναλλακτικές λύσεις (π.χ. τιµές και κόστος για τους
χρήστες, πολιτικές ρύθµισης και καθορισµού των τιµών, συµφόρηση και
επίπεδο κορεσµού των δικτύων, οι νέες αναµενόµενες επενδύσεις κατά την
περίοδο που καλύπτεται από την ανάλυση)
Κάθε µεταβολή σε σχέση µε τις προηγούµενες τάσεις κι κάθε σύγκριση µε τις
προβλέψεις σε µεγάλη κλίµακα (σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο).
Λόγω του υψηλού βαθµού αβεβαιότητας όσον αφορά τις µελλοντικές τάσεις
της ζήτησης, συνίσταται να αναλύονται τουλάχιστον δύο υποθετικές εξελίξεις, µία
αισιόδοξη και µία απαισιόδοξη, και να συνδέονται οι δύο υποθέσεις µε τις τάσεις του
ΑΕΠ και µε άλλες µακροοικονοµικές µεταβλητές.
Όσον αφορά τις λύσεις που προσφέρει ένα έργο, πρέπει να υπενθυµιστεί ότι
το σύστηµα µεταφορών είναι ένα πολύτροπο σύστηµα. Η ίδια ζήτηση µεταφορικών
υπηρεσιών είναι δυνατόν να καλύπτεται, τουλάχιστον εν µέρει, από διαφορετικά
µεταφορικά µέσα που θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά για την
κάλυψη της ίδιας της ζήτησης.
Ενδέχεται να υπάρχει ανταγωνισµός ακόµη και στο πλαίσιο του ίδιου του
µεταφορικού µέσου (π.χ. µεταξύ λιµένων, αερολιµένων, οδικών και σιδηροδροµικών
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µεταφορών) για τους κόµβους µεταφορών, αλλά και για τις παρεµβάσεις σε
εξαιρετικά πυκνά δίκτυα, ιδίως στο πλαίσιο των µεταφορών µεγάλων αποστάσεων.
Οι εκτιµήσεις της δυνητικής ζήτησης πρέπει να διευκρινίζουν τα ακόλουθα
στοιχεία:
Τη σύνθεση της κυκλοφορίας που θα δηµιουργηθεί από τη νέα υποδοµή ή
από την ενισχυµένη υποδοµή, σε όρους υφιστάµενης κυκλοφορίας,
εκτρεπόµενης

κυκλοφορίας

από

άλλους

τρόπους

µεταφορών

και

παραγόµενης κυκλοφορίας.
Την ελαστικότητα σε όρους χρόνου και κόστους που προκύπτει έµµεσα από
τις εκτιµήσεις για την εκτρεπόµενη κυκλοφορία από άλλα µεταφορικά µέσα,
κατανεµηµένη κατάλληλα και συγκρινόµενη µε τα δεδοµένα που
προέρχονται από τις σχετικές δηµοσιεύσεις ή έχουν αναφερθεί στο πλαίσιο
άλλων έργων.
Η ευαισθησία των αναµενόµενων ροών της κυκλοφορίας σε ορισµένες
βασικές µεταβλητές : την ελαστικότητα σε όρους διάρκειας της µετακίνησης
και του κόστους, τα επίπεδα κορεσµού των διαφόρων ανταγωνιστικών
τρόπων µεταφορών, τις στρατηγικές των ανταγωνιστικών µεταφορικών
µέσων, π.χ. όσον αφορά την τιµολογιακή πολιτική. Το σηµείο αυτό είναι
ιδιαίτερα σηµαντικό όταν προβλέπεται να πραγµατοποιηθούν επενδύσεις
που απαιτούν µεγάλη διάρκεια υλοποίησης.
Ένα στοιχείο που θα µπορούσε να είναι σηµαντικό για την χρηµατοοικονοµική
και οικονοµική αξιολόγηση είναι η παραγόµενη κυκλοφορία, δηλαδή η κυκλοφορία
που δεν υφίστατο χωρίς τη νέα υποδοµή και η οποία διαφέρει από την κυκλοφορία η
οποία είναι εκτρεπόµενη από άλλα µεταφορικά µέσα.
2.Τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Η σχέση ζήτησης/ µεταφορικής ικανότητας της νέας υποδοµής θα αναλύεται
για κάθε προτεινόµενο έργο. Η ανάλυση αυτή πρέπει να βασίζεται στα ακόλουθα
στοιχεία:
Τα επίπεδα υπηρεσιών της υποδοµής σε όρους σχέσεις κυκλοφορίας /
µεταφορικής ικανότητας (ροή της κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες,
αριθµός επιβατών που επιλέγουν δηµόσια,/ συλλογικά µεταφορικά µέσα
κ.τ.λ.)
Τη διάρκεια και το κόστος µετακίνησης για τους χρήστες (κατανεµηµένα ανά
τύπο µεταφορικού µέσου και προέλευση)
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Τους δείκτες µεταφοράς: επιβάτες/ χιλιόµετρα και οχήµατα/ χιλιόµετρα για
τους επιβάτες, τόνοι/ χιλιόµετρα και οχήµατα/ χιλιόµετρα για τα
εµπορεύµατα.
Τα επίπεδα ασφάλειας της κυκλοφορίας στη νέα υποδοµή ή στη νέα διάταξη
της υπάρχουσας υποδοµής.
Λόγω των διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων του φαινοµένου της
κυκλοφοριακής συµφόρησης, πρέπει να εξετάζεται αν η ζήτηση δεν είναι
ικανοποιητική και, σε αυτή την περίπτωση, ποιος είναι ο τρόπος µεταφοράς που δεν
έχει προκριθεί. Πρόκειται για σηµαντικό στοιχείο που να αποσκοπεί στη αξιολόγηση
των οικονοµικών επιπτώσεων των φτωχότερων από την άποψη υποδοµών
εναλλακτικών λύσεων.
3.Ανάλυση των εναλλακτικών δυνατοτήτων
Η ανάπτυξη µιας λύσης αναφοράς και ο προσδιορισµός ενθαρρυντικών
εναλλακτικών δυνατοτήτων είναι δύο στοιχεία που θα επηρεάσουν όλα τα
αποτελέσµατα των µελλοντικών αξιολογήσεων. Η λύση αναφοράς θα αντιστοιχεί
γενικά σε µία επιλογή «να µην κάνουµε τίποτα» Εντούτοις, σε ορισµένες περιπτώσεις
αυτό ενδέχεται να δηµιουργήσει πρόβληµα στον τοµέα των µεταφορών. Εάν η λύση
αναφοράς είναι «καταστροφική», δηλαδή αν η απόφαση να µην πραγµατοποιηθεί
επένδυση θα προκαλούσε παράλυση της κυκλοφορίας και, κατά συνέπεια, υψηλό
κοινωνικό κόστος, κάθε έργο θα δηµιουργούσε σηµαντικές ωφέλειες, ανεξάρτητα
από το κόστος του.
Σε περίπτωση ενός φαινοµένου σοβαρής κυκλοφοριακής συµφόρησης,
σηµερινής ή µελλοντικής, για να αποτραπεί το ενδεχόµενο αλλοίωσης των
αποτελεσµάτων της ανάλυσης, είναι απαραίτητο να διαµορφωθεί µια λύση αναφοράς
που θα περιλαµβάνει τις ελάχιστες παρεµβάσεις (αναφορικά µε τη διαχείριση, την
τεχνολογική εφαρµογή, κ.τ.λ.)
Μεγάλη σηµασία έχει επίσης η ανάλυση διαφορετικών εξελίξεων (σεναρίων).
Αφού καθορισθεί η λύση αναφοράς και αναλυθούν οι καθοριστικές πτυχές σε όρους
σχέσης ζήτησης/ µεταφορικής ικανότητας, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν όλες
οι πιθανές τεχνικές λύσεις µε βάση τους διαθέσιµους υλικούς και τεχνολογικούς
όρους.
Ο βασικός κίνδυνος να νοθευτεί η αξιολόγηση είναι ο κίνδυνος να
παραµεληθούν οι εναλλακτικές λύσεις, ιδίως οι λύσεις χαµηλότερου κόστους.
4.Επενδυτικό και λειτουργικό κόστος
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Η ανάλυση σκοπιµότητας έχει επίσης στόχο να εκτιµηθούν, για κάθε
υποθετική εξέλιξη και λύση αναφοράς, το κόστος της επένδυσης και οι δαπάνες που
πρέπει να προβλεφθούν για τις αντικαταστάσεις και τις έκτακτες εργασίες
συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να
προγραµµατιστούν για όλη τη διάρκεια της περιόδου. Θα είναι επίσης απαραίτητο να
καθορισθεί η διάρκεια τεχνικής ζωής της επένδυσης και η υπολειµµατική αξία της.
Πρέπει επίσης να υπάρξει µέριµνα ώστε το έργο να περιλαµβάνει όλες τις
απαιτούµενες εργασίες για την υλοποίηση του καθώς και όλα τα έξοδα που
συνεπάγεται η κάθε εναλλακτική λύση και οι εκτιµήσεις του κόστους υλοποίησης και
του απαιτούµενου χρόνου να είναι ρεαλιστικές και προσεκτικές µε τη πρόβλεψη ενός
περιθωρίου ασφαλείας, κυρίως όταν πρόκειται για εξαιρετικά σηµαντικά έργα για την
ενδιαφερόµενη τοπική κοινότητα.
Τα πάγια έξοδα λειτουργίας και συντήρησης πρέπει επίσης να περιγράφονται
και να προσδιορίζονται ποσοτικά.
4.Ναύλοι
Επειδή η ζήτηση µεταφορικών υπηρεσιών ενδέχεται να µετατοπισθεί σε
άλλους τύπους ή διαδροµές µεταφορών, οι ναύλοι θα επηρεάσουν το αναµενόµενο
µέγεθος της ζήτησης. Είναι, συνεπώς, εξαιρετικά σηµαντικό, για τις διάφορες
υποθέσεις σχετικά µε τους ναύλους, να επανεξεταστούν οι εκτιµήσεις της ζήτησης
και να συνδεθούν τα σωστά µεγέθη των µεταφορών µε κάθε µία από αυτές.
Τα κριτήρια καθορισµού του αντίτιµου των εισιτηρίων για τις υποδοµές
µεταφορών είναι σύνθετα και ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση κατά τη
χρηµατοοικονοµική και οικονοµική αξιολόγηση. Οι ναύλοι που µεγιστοποιούν τα
έσοδα προς όφελος των διαχειριστών/ κατασκευαστών υποδοµών, και κατά συνέπεια,
και την ικανότητα αυτοχρηµατοδότησης, ενδέχεται να διαφέρουν αρκετά από τις
αποδοτικές τιµές, εφόσον οι τελευταίες, που λαµβάνουν υπόψη το πλεόνασµα υπέρ
των χρηστών λαµβάνουν επίσης υπόψη και το εξωτερικό κόστος( την κυκλοφοριακή
συµφόρηση καθώς και το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος ασφαλείας).
Για να καθοριστούν λοιπόν σωστά οι ναύλοι θα πρέπει να βασιστούµε στο
µακροπρόθεσµο οριακό κοινωνικό κόστος και απαιτείται η «ενσωµάτωση του
εξωτερικού κόστους» (αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει), συµπεριλαµβανοµένου και του
κόστους που συνδέεται µε την κυκλοφοριακή συµφόρηση και την υποβάθµιση του
περιβάλλοντος. Όσον αφορά τη συµφόρηση, αυτός ο τύπος καθορισµού των ναύλων
πρέπει γενικά να περιλαµβάνει σχετικά χαµηλά τέλη διοδίων όταν δεν υπάρχει
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συµφόρηση, έτσι ώστε να µεγιστοποιείται η χρησιµοποίηση της υποδοµής, και υψηλά
τέλη διοδίων σε περίπτωση κυκλοφοριακής συµφόρησης.
Σε κάθε περίπτωση, είναι σηµαντικό να διασαφηνισθούν τα κριτήρια
καθορισµού των ναύλων για τις υποδοµές που αποτελούν το αντικείµενο της
αξιολόγησης(λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι το εξωτερικό κόστος
διαφοροποιείται ανάλογα µε τα επίπεδα της κυκλοφορίας).

Βήµα 4
Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση
Εδώ, δίνονται ειδικές οδηγίες για την εξέταση της ροής εσόδων και εξόδων
του προγράµµατος( cash flow) µέσα στο χρόνο. Μελετώνται λ.χ. τα έσοδα από την
παροχή των υπηρεσιών του προγράµµατος, όπως στοιχεία για την τιµή που χρεώνεται
η υπηρεσία σε συνδυασµό µε το µέγεθος της αναµενόµενης ζήτησης που έχει
µελετηθεί νωρίτερα, καθώς και όλων των ειδών τις δαπάνες που συνδέονται µε την
υλοποίηση του προγράµµατος. Οι µεταβλητές που µελετώνται κατά τη διενέργεια
χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης της πρότασης για χρηµατοδότηση είναι:
•

Ο χρονικός ορίζοντας του έργου, ο οποίος δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος
από την οικονοµικά χρήσιµη διάρκεια ζωής του έργου.

•

Το µέγεθος του συνολικού κόστους (επένδυσης και λειτουργίας), που
δηµιουργείται από την ηµέρα έναρξης του προγράµµατος, λαµβάνοντας υπ’
όψη µόνο τις δαπάνες που µεταφράζονται σε χρήµα.

•

Το ύψος των αναµενόµενων εσόδων, που πηγάζουν από το ίδιο το πρόγραµµα,
αφαιρώντας τυχόν επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις σε αυτό.

•

Η καθαρή παρούσα αξία όλων των περιουσιακών στοιχείων του έργου,
ουσιαστικά η αξία ρευστοποίησης αυτών τη χρονική στιγµή λήξης της ζωής
του έργου, εκφρασµένη σε τιµές αγοράς.

•

Η χρήση, γενικά, τρεχουσών τιµών, συνυπολογίζοντας τον πληθωρισµό, και
όχι αποπληθωρισµένες σε κάποιο έτος βάσης.

•

Η εξασφάλιση της βιωσιµότητας του προγράµµατος καθ’ όλη τη διάρκεια της
ζωής του.

•

Η επιλογή του κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου. Ορίζεται ως το
«κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου», δεδοµένου ότι η χρήση του σε κάποιο
έργο αποκλείει αυτόµατα τη χρήση του σε κάποιο άλλο. Το ύψος του
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καθορίζεται από τις αγορές κεφαλαίου, και µπορεί να είναι ίσο είτε (α) µε την
απόδοση των κυβερνητικών οµολόγων, (β) µε την απόδοση χαρτοφυλακίου µε
µηδενικό ρίσκο, είτε (γ) µε την απόδοση των οµολόγων µακράς διαρκείας από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
•

Οι κατάλληλοι δείκτες επίδοσης του έργου, είτε αυτός είναι ο δείκτης
εσωτερικής απόδοσης (Internal Rate of Return), ή η χρηµατοοικονοµική
καθαρή παρούσα αξία του προγράµµατος( Financial Net Present Value of the
Project)

•

Το κατάλληλο επιτόκιο συγχρηµατοδότησης, δηλ το ποσοστό που δηλώνει το
µέγεθος του κόστους που καλύπτεται από κεφάλαια της Κοινότητας εξαρτάται
από τους δείκτες χρηµατοοικονοµικής και οικονοµικής απόδοσης του
προγράµµατος, χωρίς βέβαια να ξεπερνά το όριο χρηµατοδότησης που έχει το
κάθε Ταµείο.
Η ανάλυση λοιπόν αυτή πρέπει να πραγµατοποιείται γενικά από την άποψη

των ιδιοκτητών των υποδοµών( που κατά κανόνα είναι διαχειριστές και όχι
αναγκαστικά φορείς εκµετάλλευσης της υποδοµής).
Οι χρηµατοοικονοµικές επενδυτικές δαπάνες, περιλαµβανοµένων των
δαπανών για αντικαταστάσεις και για έκτακτες εργασίες συντήρησης, καθώς και του
λειτουργικού κόστους εκτιµώνται κατά τη τεχνική ανάλυση, κατανέµοντας ανάλογα
µε τον τύπο των έργων τα οποία αφορά η παρέµβαση καθ’ όλη η διάρκεια και µε
βάση τα βασικά στοιχεία του κόστους(εργασία, υλικά, µεταφορά, ναύλος, έτσι ώστε
να είναι δυνατή η εφαρµογή των συντελεστών µετατροπής των χρηµατοοικονοµικών
δαπανών σε οικονοµικές δαπάνες.
Οι χρηµατοοικονοµικές εισροές θα αντιπροσωπεύονται από τα έσοδα που
προέρχονται από τα τέλη χρησιµοποιώντας και τους δασµούς που εφαρµόζονται στην
πώληση σαφώς προσδιορισµένων υπηρεσιών.
Η εκτίµηση των εσόδων πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις υποθέσεις που έχουν
αναπτυχθεί για την εξέλιξη και την ελαστικότητα της ζήτησης.
Όσον αφορά την προσφυγή σε ιδιωτική χρηµατοδότηση, είναι απαραίτητο να
εξεταστεί διεξοδικά κάθε ανεπάρκεια που ενδέχεται να προκύψει από την επιλογή
διαφορετικών κριτηρίων καθορισµού των τιµών από αυτά που συνδέονται µε το
οριακό κοινωνικό κόστος.
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Βήµα 5
Οικονοµική Ανάλυση
Εδώ διενεργείται οικονοµική ανάλυση του προγράµµατος, µε στόχο να
µελετήσει τα οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίηση του έργου για την ευηµερία
του κοινωνικού συνόλου γενικότερα και όχι µόνο για τον κατασκευαστή του έργου.
Εδώ, περιλαµβάνονται τα κοινωνικά κόστη και οφέλη καθώς και η µελέτη όλων των
εξωτερικών οικονοµιών που προκαλούνται από την υλοποίηση του προγράµµατος και
έχουν επίπτωση στην κοινωνική ευηµερία.
Στο στάδιο αυτό, όλες οι τιµές προσαρµόζονται σε µεγέθη

στα οποία

αφαιρείται κάθε έµµεσος φόρος ή όποια προσαύξηση που µπορεί να έχει
συµπεριληφθεί.

Οι εξωτερικές

επιδράσεις

ποσοτικοποιούνται και παίρνουν

συγκεκριµένες τιµές, όποτε είναι δυνατόν, διαφορετικά, αξιολογούνται µε µη
αριθµητικούς δείκτες.
Η οικονοµική αξιολόγηση του τοµέα διασαφηνίζει ειδικά ζητήµατα, εφόσον ο
τοµέας των µεταφορών χαρακτηρίζεται συχνά από την εφαρµογή «διοικητικά
ελεγχόµενων τιµών» (π.χ. σε περίπτωση επιδότησης των συλλογικών µεταφορικών
µέσων) και από υψηλό «εξωτερικό κόστος». Τα στοιχεία αυτά διαφέρουν από τα
στοιχεία που χρησιµοποιούνται στην χρηµατοοικονοµική ανάλυση.
Για την οικονοµική επένδυση και τα λειτουργικά έξοδα των οχηµάτων, εάν οι
αγοραίες τιµές θεωρείται ότι αντανακλούν την σπανιότητα των πόρων, θα είναι
απαραίτητο να καταργηθούν ορισµένες µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών δαπανών.
Προκειµένου λοιπόν να πραγµατοποιηθεί αυτό

θα πρέπει εφαρµόσουµε ένα

συντελεστή µετατροπής( convention factor) σε κάθε βασικό στοιχείο του κόστους
(εργασία, υλικά, µεταφορές και ναύλος) λαµβανοµένου υπόψη και των φορολογικών
επιβαρύνσεων. Εάν θεωρηθεί ότι οι αγοραίες τιµές δεν αντανακλούν την σπανιότητα
των πόρων για ορισµένα στοιχεία του κόστους, θα είναι απαραίτητο να εφαρµοστούν
λογιστικές τιµές για την διόρθωση των στοιχείων του κόστους.
Οι ωφέλειες προκύπτουν κατά παράδοση από τις µεταβολές στην περιοχή που
στηρίζει την καµπύλη ζήτησης µεταφορικών υπηρεσιών δηλ το «πλεόνασµα του
καταναλωτή», καθώς και από τις µεταβολές των οικονοµικών στοιχείων του κόστους(
κόστος των πότων συµπεριλαµβανοµένου και του εξωτερικού κόστους)
Οι ωφέλειες λαµβάνονται υπόψη αν προσθέσουµε τις ακόλουθες συνιστώσες:
Τις διακυµάνσεις που επηρεάζουν το πλεόνασµα του καταναλωτή
Τις διακυµάνσεις που επηρεάζουν το πλεόνασµα των παραγωγών
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Τις µεταβολές των µη αντιληπτών στοιχείων του κόστους( ορισµένες φορές
θεωρείται ότι οι οδηγοί δεν αντιλαµβάνονται στοιχεία του κόστους που δεν
συνδέονται µε τα καύσιµα, όπως οι τροχοί, τα έξοδα συντήρησης και η
απόσβεση)
Οι διακυµάνσεις των εξωτερικών στοιχείων του κόστους.
Κατά τον υπολογισµό τόσο του πλεονάσµατος των καταναλωτών όσο και των
εξωτερικών στοιχείων του κόστους, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα µη
εµπορεύσιµα αγαθά και τα αγαθά που για να εκτιµηθεί η αξία τους ενδέχεται να
απαιτείται η χρησιµοποίηση ειδικών µεθόδων.
Κατά την οικονοµική αξιολόγηση λοιπόν κάθε έργου που µπορεί να
σχετίζεται µε τις υποδοµές µεταφορών, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε ένα
σύνολο µη εµπορεύσιµων αγαθών, δηλ στην (α) αξιολόγηση του χρόνου,(β) των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και (γ) την αποφυγή ατυχηµάτων.
Η αξιολόγηση του χρόνου: Οι ωφέλειες σε όρους εξοικονόµησης χρόνου
αντιπροσωπεύουν συχνά το σηµαντικότερο µέρος της προστιθέµενης αξίας που
δηµιουργείται από τα έργα στον τοµέα των µεταφορών. Ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες
θέτουν στη διάθεση των αξιολογητών εθνικές εκτιµήσεις της αξία του χρόνου ανά
αιτία και σε ορισµένες περιπτώσεις ανά τρόπο µεταφοράς, ιδίως όσον αφορά τους
επιβάτες. Όταν δεν υπάρχουν αυτές οι εκτιµήσεις αναφοράς, είναι δυνατό να υπάρχει
εκτίµηση της αξίας του χρόνου µε βάση τις επιλογές των χρηστών ή την
αναπροσαρµογή και εκ νέου στάθµιση των εκτιµήσεων άλλων µελετών βάσει του
επιπέδου των εσόδων.
Τα εξωτερικά στοιχεία κόστους: Οι εξωτερικές περιβαλλοντικές επιδράσεις
εξαρτώνται γενικά από τις αποστάσεις µετακίνησης και από το βαθµό έκθεσης στους
ρύπους. Για τη νοµισµατική αποτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όταν δεν
υπάρχουν τοπικές αξίες, είναι πιθανό να εφαρµόζονται στις «φυσικές» εκτιµήσεις των
ρύπων οι «λογιστικές τιµές» ή «σκιώδης τιµές» προσαρµοσµένους µε τους
συντελεστές µετατροπής επί των βασικών στοιχείων κόστους.
Αποφυγή των ατυχηµάτων. Οι παρούσες µέθοδοι εκτίµησης των εξωτερικών
στοιχείων του κόστους που συνδέονται µε την αποφυγή των ατυχηµάτων πρέπει να
εξετάζονται σε συνάρτηση µε το µέσο επίπεδο επικινδυνότητας ανά τρόπο
µεταφοράς. Παραδείγµατος χάρη, για τις οδικές µεταφορές, το µέσο κόστος ανά
χιλιόµετρα/ όχηµα ή ανά χιλιόµετρο/ επιβάτη υπολογίζεται γενικά βάσει των
δαπανών που προκαλούνται από το σύνολο των τροχαίων ατυχηµάτων( προσθέτοντας
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τις δαπάνες που προκαλούνται από τους θανάτους και τους τραυµατισµούς), από τις
οποίες αφαιρείται το στοιχείο που έχει ήδη ενσωµατωθεί από το κόστος της
ασφάλειας και µε βάση τη συνολική κυκλοφορία. Η κλίµακα πάντως των τιµών
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις διακυµάνσεις των επιπέδων των αµοιβών.

Βήµα 6
Άλλα κριτήρια αξιολόγησης
Στο στάδιο αυτό γίνεται µελέτη όσον µεταβλητών δεν εντάσσονται στις
παραπάνω αναλύσεις, όπως για παράδειγµα, είναι η µελέτη των συνθηκών διανοµής
των ωφελειών του έργου στους χρήστες του. Επίσης, εδώ, µελετάται και η
ενσωµάτωση της τυχόν επίπτωσης του έργου στην προστασία του περιβάλλοντος,
καθώς σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανονισµούς, “όποιος µολύνει, πληρώνει/
polluter pays principle”. Σε κάθε περίπτωση, οι µεταβλητές συνοδεύονται από τους
επιθυµητούς συντελεστές βαρύτητας.
Περιβαλλοντικές αναλύσεις
Το κοινοτικό δίκαιο και οι εθνικές νοµοθεσίες επιβάλλουν την αξιολόγηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις περισσότερες επενδύσεις στον τοµέα των
µεταφορών και ιδίως στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέων υποδοµών. Για το λόγο αυτό,
πρέπει να γίνεται αναφορά στις προταθείσες µεθόδους αξιολόγησης.
Εντούτοις, ακόµη και εάν αυτό δεν ορίζεται από τη νοµοθεσία, συνίσταται να
αναλύεται η περιβαλλοντική επίπτωση από γενική άποψη, να προσδιορίζεται η
επίπτωση την οποία θα µπορούσαν να έχουν οι διάφορες εναλλακτικές λύσεις και να
προβλέπεται, εάν είναι δυνατό ποσοτική εκτίµηση βάσει της επίπτωσης τους και της
χωροθέτησης, µε στόχο να γίνεται σύγκριση ανάµεσα στις διάφορες εναλλακτικές
λύσεις και να εντοπίζεται κάθε πιθανό µέτρο µετριασµού και αντιστάθµισης των
επιπτώσεων.
Επίπτωση στην οικονοµική ανάπτυξη
Οι επιπτώσεις στην οικονοµική ανάπτυξη µπορεί να είναι είτε θετικές είτε
αρνητικές. Αυτό σηµαίνει ότι, λόγω στρεβλώσεων της αγοράς, µια αυξηµένη
πρόσβαση σε µία ζώνη προαστίων ή περιφερειακή ζώνη µπορεί να επιφέρει
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, αλλά και απώλεια ανταγωνιστικότητας, εάν η
βιοµηχανία είναι λιγότερο αποδοτική σε σχέση µε τις κεντρικές περιοχές. Στην
περίπτωση αυτή, µια µεγαλύτερη πρόσβαση µπορεί να αποκλείσει την τοπική
βιοµηχανία από την αγορά. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να υπάρχει σύνεση όταν
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αποδίδονται στο έργο ωφέλειες αυτού του τύπου και, εν πάση περιπτώσει, συνίσταται
να αποκλείονται από τον υπολογισµό των δεικτών κέρδους.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, εάν δεν υπάρχουν σοβαρές στρεβλώσεις στους
τοµείς που χρησιµοποιούν τις µεταφορές, η ανάλυση κόστους και ωφέλειας µπορεί να
θεωρηθεί ως αποδεκτή κατά προσέγγιση αξιολόγηση της τελικής οικονοµικής
επίπτωσης των έργων υποδοµής µεταφορών.

Βήµα 7
Αναλύσεις ευαισθησίας, υποθετικών εξελίξεων και επικινδυνότητας
Στο στάδιο αυτό γίνεται ανάλυση της ευαισθησίας του προγράµµατος στους
µελλοντικούς κινδύνους που τροποποιούν τις µεταβλητές µε τις οποίες γίνεται η
αξιολόγηση του σήµερα, υπολογίζοντας την παρούσα αξία του σε όλες τις πιθανές
περιπτώσεις εντοπίζοντας τις αποκλίσεις.
Η ανάλυση ευαισθησίας έχει ως στόχο να εξετάσει το µέγεθος του της
µεταβολής των δεικτών αποδοτικότητας ανάλογα µε τις διάφορες εναλλακτικές
λύσεις, µε ορισµένες βασικές µεταβλητές που επιτρέπουν τον έλεγχο της αξιοπιστίας
των λαµβανοµένων αποτελεσµάτων και την κατάταξη κάθε άλλης εναλλακτικής
τιµής καθώς και τον εντοπισµό των περιοχών µε τους υψηλότερους κινδύνους.
Συνίσταται λοιπόν να πραγµατοποιούνται οι αναλύσεις ευαισθησίας µε βάση
τις νοµισµατικές αξίες που αποδίδονται στα µη εµπορεύσιµα αγαθά, διότι οι τιµές
αυτές είναι οι πλέον αµφισβητούµενες. Μία άλλη ανάλυση ευαισθησίας µπορεί να
εστιάζεται, π.χ. στο επενδυτικό και λειτουργικό κόστος ή στην αναµενόµενη ζήτηση,
ιδίως την παραγόµενη κυκλοφοριακή ροή.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Εµπειρική εφαρµογή της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους στον
Νέο Αυτοκινητόδροµο Ελευσίνα-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα

Το εξεταζόµενο έργο έχει ως στόχο την ανάλυση Κόστους- Οφέλους του
αυτοκινητοδρόµου

Ελευσίνα

–Κόρινθος

–Πάτρα

–Πύργος-

Τσακώνα,

του

µεγαλύτερου και δυσκολότερου από τα µεγάλα έργα που προωθούνται µε συµβάσεις
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παραχώρησης και από τα σηµαντικότερα εθνικά έργα µε τεράστια στρατηγική
σηµασία για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου και της ∆υτική Ελλάδας και της
Ηπείρου.

Βήµα 1
Καθορισµός των στόχων
Η κατασκευή λοιπόν του συγκεκριµένου έργου θεωρείται κρίσιµης σηµασίας
και επιτακτικής ανάγκης τόσο για το ευρύ κοινωνικό σύνολο όσο και για την εθνική
µας οικονοµία.
Βασικοί λοιπόν στόχοι που εξυπηρετεί το εξεταζόµενο έργο είναι:
1. Εθνική πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης
Ο αυτοκινητόδροµος εξυπηρετεί µερικές από τις σηµαντικές αγροτικές
περιοχές της χώρας στους Νοµούς Κορινθίας, Αχαΐας, Ηλείας και Μεσσηνίας
και έµµεσα Αιτωλοακαρνανίας, ενώ (σε συνδυασµό µε την Ιόνια Οδό)
συµβάλλει στη βελτίωση της προσπελασιµότητας της Ηπείρου. Εποµένως, ο
αυτοκινητόδροµος συµβάλλει στη δηµιουργία ισχυρών συστηµάτων αστικώναγροτικών οικισµών,, ενισχύοντας τη διάχυση των ωφελειών της ανάπτυξης
στις αγροτικές περιοχές και συµβάλλοντας στην συγκράτηση του πληθυσµού
στις εστίες του. Το έργο συµβάλει στην ανάπτυξη όλων των περιοχών από τις
οποίες διέρχεται αλλά και στις ευρύτερες περιοχές της Πελοποννήσου και της
∆υτικής Ελλάδας µέσω της βελτίωσης της προεξοφληµένης εξυπηρέτησης
(προσιτότητα, µειωµένος χρόνος προσπέλασης).
2. ∆ιασύνδεση των λιµένων Πάτρας-Πειραιά
Ο αυτοκινητόδροµος έχει σηµαντικές θετικές επιπτώσεις στην χωροταξική
οργάνωση της χώρας, µέσω της ενίσχυσης των συνδέσεων της Πάτρας όχι
µόνο µε την Αθήνα και τον Πειραιά, αλλά και µε τα λοιπά κέντρα της
Περιφέρειας της, καθώς και µε εκείνα των Περιφερειών Πελοποννήσου και
Ηπείρου. Έτσι ενισχύεται η ανάπτυξη της Πάτρας ως κύριου αστικού κέντρου
της χώρας, µε σηµαντικό ρόλο στην αποκέντρωση, στην ισόρροπη
περιφερειακή ανάπτυξη και στη σύγκλιση. Στους τοµείς αυτούς θα συµβάλλει
και η ενίσχυση της δηµιουργίας ισχυρού πολυκεντρικού συστήµατος αστικών
κέντρων στις προαναφερθείσες περιφέρειες. Επίσης, εκτός του λιµένα
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Πάτρας, βελτιώνεται η προσπελασιµότητα και άλλων σηµαντικών λιµένων
της περιοχής, όπως του Αιγίου, του Κατάκολου, της Κυλλήνης κ.τ.λ.
3. Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης
Με τη σηµερινή του µορφή, ο άξονας έχει εξαντλήσει τα όρια χωρητικότητας
του, µε σηµαντικές αρνητικές συνέπειες στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας
γενικότερα. Το δυνητικό αυτό πρόβληµα αντιµετωπίζεται µε την κατασκευή
του νέου αυτοκινητόδροµου που έχει σηµαντικά αυξηµένη χωρητικότητα και
παρέχει σηµαντική αναβάθµιση στο επίπεδο εξυπηρέτησης, ιδιαίτερα για τα
βαρέα οχήµατα
4. Βελτίωση κυκλοφοριακής λειτουργίας και συνθηκών ασφαλείας
Το έργο αναµένεται να συµβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση της
κυκλοφοριακής λειτουργίας του άξονα µε την αναβάθµιση των γεωµετρικών
χαρακτηριστικών και τον πλήρη έλεγχο των προσβάσεων, ενώ ταυτόχρονα θα
συµβάλει στην αύξηση της οδικής ασφάλειας, λόγω των βελτιωµένων
χαρακτηριστικών και του διαχωρισµού των κλάδων κυκλοφορίας.
5. Ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης της βόρειας Πελοποννήσου και των
Ιόνιων Νησιών
Κατά µήκος του αυτοκινητόδροµου υπάρχουν σηµαντικές συγκεντρώσεις
δεύτερης

(εξοχικής)

κατοικίας

και

τουριστικές,

η

ενίσχυση

της

προσπελασιµότητας των οποίων συµβάλει στη δηµιουργία ή συγκράτηση
θέσεων απασχόλησης και εισοδηµάτων, συχνά συµπληρωµατικών των
αγροτικών.

Παράλληλα,

ο

αυτοκινητόδροµος

ενισχύει

την

οδική

προσπελασιµότητα των τουριστικά αναπτυγµένων νότιων Ιονίων νησιών των
Νοµών Ζακύνθου και Κεφαλονιάς.

Βήµα 2
Προσδιορισµός του έργου
Η βορειοδυτική Οδός Πελοποννήσου, όπως ονοµάστηκε ο άξονας ΕλευσίναΚόρινθος-Πάτρα- Πύργος- Τσακώνα, είναι ένα τεράστιο έργο και από πλευράς
συνολικού κόστους και από πλευράς δυσκολίας. Ολοκληρώνει τον κεντρικό οδικό
άξονα της χώρας, δηλ τον ΠΑΘΕ, και µάλιστα σε ένα από τα πιο δύσκολα σηµεία
του, δηλ το τµήµα Κόρινθος-Πάτρα. Είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο συνολικού
µήκους 365,4 χλµ, εκ των οποίων τα 283,7 χλµ θα κατασκευαστούν από την αρχή. Τα

30

υπόλοιπα 81,7 χλµ θα βελτιωθούν και θα αναβαθµιστούν σε σύγχρονους
αυτοκινητόδροµους.
Ο µεγάλος οδικός άξονας ανήκει στο ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο των σύγχρονων
αυτοκινητοδρόµων και οι προδιαγραφές του είναι καλύτερες από αυτές που ορίζει η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την αρχική προκήρυξη προβλεπόταν το πλάτος της να είναι
24,5 µέτρα, µε τρις λωρίδες σε κάθε ρεύµα και µε διαχωριστική νησίδα ασφαλείας
ανάµεσα στα δύο ρεύµατα, θα εξυπηρετεί δε άνετα, µε πλήρη ασφάλεια,
υπερδιπλάσια κίνηση από τη σηµερινή και θα επιτρέπει σε όλα τα σηµεία του την
ανάπτυξη ταχύτητας 120χλµ την ώρα. Επιπλέον, στα πρώτα είκοσι χλµ, από Κόρινθο
µέχρι το Κιάτο ο δρόµος θα έχε τέσσερεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, σε
όλο το υπόλοιπο Τµήµα των 100 χλµ µέχρι την Πάτρα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά
έχουν πλάτος 33,15µ, ικανό να δεχθεί την προσθήκη µιας τέταρτης λωρίδας ανά
κατεύθυνση, δοθέντος ότι τα τεχνικά θα κατασκευαστούν από τώρα µε αυτή την
πρόβλεψη, όπου και όταν αυτό καταστεί αναγκαίο και το Τµήµα από την έξοδο της
Πάτρας στα διόδια Ρίου έχει 5 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.
Το έργο έχει συνολικό κόστος περιόδου µελετών- Κατασκευών 2,809 δις
ευρώ σε τρέχουσες τιµές. Η κατασκευή του κυρίως µέρους του, δηλ η ολοκλήρωση
του τµήµατος Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος και η αναβάθµιση του Τµήµατος ΕλευσίναΚόρινθος, θα διαρκέσει 42 µήνες και το υπόλοιπο τµήµα Πύργος- Τσακώνα, θα
περαιωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία των 70 µηνών.

Βήµα 3
Ανάλυση σκοπιµότητας και εναλλακτικών δυνατοτήτων
Εναλλακτικές δυνατότητες
Στο στάδιο αυτό εξετάζονται εναλλακτικές επιλογές και συγκρίνονται µε την
υλοποίηση του προγράµµατος ώστε να ελεγχθεί αν το συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι
η καλύτερη δυνατή λύση για τη επίτευξη των επιθυµητών στόχων.
Η επιλογή Να µην κάνουµε τίποτα (υποθετική εξέλιξη να µείνουν τα
πράγµατα ως έχουν)
Η λύση αναφοράς στην περίπτωση αυτή αντιστοιχεί γενικά σε µία επιλογή Να µην
κάνουµε τίποτα. Στην περίπτωση όµως αυτή η λύση αναφοράς µπορεί να είναι
καταστροφική, δηλ αν η απόφαση να µην πραγµατοποιηθεί επένδυση θα προκαλούσε
πρόβληµα στην κυκλοφορία και, κατά συνέπεια, υψηλό κοινωνικό κόστος, κάθε έργο
θα δηµιουργούσε σηµαντικές ωφέλειες, ανεξάρτητα από το κόστος του.
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Υφιστάµενο Οδικό ∆ίκτυο
Ο υφιστάµενος οδικός άξονας Κορίνθου-Πάτρας έχει σχεδιαστεί και
κατασκευαστεί µε συνολικό πλάτος 12,5µ, δηλαδή χωρίς διαχωριστική νησίδα και µε
µια λωρίδα κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση. Είναι διαµορφωµένος µε πλήρη
διατοµή δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά κλάδο, µόνο στις περιοχές των ανισόπεδων
κόµβων καθώς και στα τµήµατα παράκαµψης Αιγίου και Ακράτας- ∆ιακοπτού. Κατά
συνέπεια τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του υφιστάµενου οδικού άξονα(Νέα Εθνική
Οδός-ΝΕΟ) δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτοκινητοδρόµων που πρέπει
να διέπουν ένα τέτοιο σηµαντικό άξονα εθνικής και ευρωπαϊκής εµβέλειας.
Η υπάρχουσα Εθνική οδός Πάτρα-πύργος αποπερατώθηκε προ 24 ετίας µε
βάση τεχνικές µελέτες περιόδου 1974-1079, που στηρίχθηκαν στην τεχνικόοικονοµική µελέτη αναβάθµισης της τότε υφιστάµενη Παλαιάς Εθνικής Οδού. Η εν
λόγω αναβάθµιση είχε σαν συνέπεια την κατασκευή πολλών παραλλαγών της
υπάρχουσας χάραξης, σε τµήµατα που αυτή διήρχετο µέσω των οικισµών της
περιοχής. Τα καταργηθέντα τµήµατα παρέµειναν ως τοπικό οδικό δίκτυο,
εξυπηρετώντας τοπικές µετακινήσεις. Στις αρχές της δεκαετίας του 80’ συνεχίστηκαν
ορισµένες κατασκευαστικές εργασίες, κυρίως εργασίες εξοπλισµού της οδού. Τα
ανωτέρω είχαν σαν συνέπεια την κατασκευή της σήµερα υπάρχουσας Εθνικής Οδού.
Η υφιστάµενη οδός χρησιµοποιείται από ευρύ φάσµα οχηµάτων, ανάµεσα στα
οποία υψηλό ποσοστό κατέχουν τα φορτηγά, και αγροτικά οχήµατα πάσης φύσεως ,
που κινούνται σε υψηλές ταχύτητες, δεδοµένου ότι η πεδινή χάραξη και τα
γεωµετρικά χαρακτηριστικά του δρόµου τις επιτρέπει. Οι κινήσεις εισόδου και
εξόδου στον δρόµο, που πραγµατοποιούνται από τις ισόπεδες διαβάσεις του είναι
επίσης πολλές, χωρίς ωστόσο τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δρόµου να
περιλαµβάνουν τις απαιτούµενες λωρίδες επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης, µήκη
ορατότητας κ.τ.λ., ενώ πολλές από τις ανωτέρω κινήσεις γίνονται σε οικιστικές
περιοχές. Όλα τα παραπάνω συντελούν στην δηµιουργία πολλών ατυχηµάτων, µε
αποτέλεσµα θανατηφόρους και σοβαρούς τραυµατισµούς και µεγάλες υλικές ζηµιές,
µε προφανείς σοβαρές επιπτώσεις και στο ανθρωπογενές περιβάλλον των οικισµών,
πρωτεύοντος της υψηλής στάθµης του κυκλοφοριακού θορύβου και δευτερευόντως
λόγω της αέριας ρύπανσης από της κυκλοφορία των οχηµάτων.
Το υφιστάµενο οδικό τµήµα Πύργος –Τσακώνα έχει ακόµα πτωχότερα
γεωµετρικά

και

λειτουργικά

χαρακτηριστικά,

µε

διελεύσεις

µέσα

από

διαµορφωµένους οικισµούς που βρίσκονται κατά µήκος του, µε αποτέλεσµα για
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διαδροµή 90 χλµ περίπου να απαιτούνται περί τις 2 ώρες και τούτο πέραν των
κινδύνων από τη µειωµένη οδική ασφάλεια.
Η επιλογή να κάνουµε το ελάχιστο (υπόθεση εξέλιξη αναφοράς µε

την

ελάχιστη δυνατή παρέµβαση)
Σε περίπτωση ενός φαινοµένου σοβαρής κυκλοφοριακής συµφόρησης, σηµερινής ή
µελλοντικής, για να αποτραπεί το ενδεχόµενο αλλοίωσης των αποτελεσµάτων της
ανάλυσης, είναι απαραίτητο να διαµορφωθεί µια λύση αναφοράς που θα
περιλαµβάνει τις ελάχιστες παρεµβάσεις. Ουσιαστικά δηλ στην περίπτωση αυτή
σηµαίνει βελτίωση της Εθνικής οδού Ελευσίνας-Κορίνθου-Πάτρας- Πύργου –
Τσακώνας σε κάποια επικίνδυνα σηµεία και η υπόλοιπη οδός να µείνει ως έχει.
Η επιλογή να κάνουµε κάτι(υποθετική εξέλιξη µε το εξεταζόµενο έργο ή µια
λογική εναλλακτική λύση).
Στην περίπτωση αυτή προχωρούµε στη κατασκευή του εν λόγω έργου που θα
επιφέρει ριζικές αλλαγές στο υφιστάµενο οδικό δίκτυο..

Ανάλυση της ζήτησης
Προβλέψεις της κυκλοφορίας
Προκειµένου να υπολογίσουµε την ζήτηση για το συγκεκριµένο έργο θα
πρέπει να υπολογίσουµε το πραγµατικό µέγεθος της κυκλοφορίας των οχηµάτων
µεταξύ των σηµείων ανάµεσα στα τµήµατα µελέτης του έργου και τις προβλέψεις της
κυκλοφορίας µετά την κατασκευή του. ∆ηλ κατά πόσο αλλάζει η προβλεπόµενη
ζήτηση. Επιπλέον η πιθανή µείωση του κόστους του ταξιδιού ανά όχηµα µπορεί να
έχει ως συνέπεια την αύξηση της ζήτησης της Νέα Εθνικής Οδού.
Μία έρευνα δεδηλωµένων προτιµήσεων σχετικά µε το ποσό που θα πλήρωναν
οι χρήστες του νέου άξονα στα διόδια για να τον χρησιµοποιήσουν, κρίνεται ότι θα
είχε ξεκαθαρίσει περισσότερο την κατάσταση. Έτσι, δοκιµάζοντας την προθυµία των
χρηστών της οδού να πληρώσουν (Willingness To Pay – WTP), προκειµένου να
διέλθουν µέσω αυτής, θα υπήρχε µια πιο σαφής ένδειξη για την αναµενόµενη
κυκλοφοριακή ροή διαµέσου του άξονα Ελευσίνας-Πάτρας και Πάτρας-Τσακώνας.,
ανάλογα και µε την τιµή του αντιτίµου των διοδίων. Ως αποτέλεσµα όλων των
παραπάνω ενεργειών θα ήταν η εξαγωγή νέων συµπερασµάτων, µε µεγαλύτερο
βαθµό βεβαιότητας σχετικά µε τη σκοπιµότητα υλοποίησης της Νέας Βορειοδυτικής
Οδού Πελοποννήσου.
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Ωστόσο επειδή δεν έχουµε επαρκείς πληροφορίες για ποσοτικοποιηµένα
στοιχεία της ζήτησης ώστε να υπολογίσουµε επακριβώς αυτού του είδους την µελέτη
σκοπιµότητας, µπορούµε να αντλήσουµε στοιχεία µέσω της µεθόδου Tranfer
Payments. Σε αυτή την περίπτωση αυτό πραγµατοποιείται αναγάγοντας στοιχεία
ξένων µελετών σε αντίστοιχα έργα του εξωτερικού, στην Ελληνική πραγµατικότητα
προσαρµόζοντας τα στο ελληνικό Α.Ε.Π. Έτσι θα µπορούσαµε να µελετήσουµε µε
ακρίβεια την ζήτηση έργων τέτοιου µεγέθους.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά
1.Στο τµήµα Κόρινθος – Πάτρα µήκους 120 χλµ.
Ο δρόµος σε όλα τα δύσκολα ή περιβαλλοντικά ευαίσθητα σηµεία του
ακολουθεί νέα χάραξη όπου κυριαρχούν οι σήραγγες και οι κοιλαδογέφυρες.
Ειδικότερα, νέα χάραξη έχουµε στις περιοχές Κιάτο, Γεληνιάτικα, Ξυλόκαστρο,
Λυκοποριά, Μαύρα Λιθάρια, Αιγείρα, Πλάτανος, Ελίκη, Αίγιο, Σελιανίτικα, Άβυθος,
Παναγοπούλα και Αραχωβίτικα. Στα λοιπά τµήµατα ακολουθείται η υφιστάµενη
εθνική οδός όπου το σηµερινό πλάτος των 12,5 µέτρων γίνεται 26,5 µέτρα και
αλλάζουν µε νέα βελτιωµένη χάραξη οι καµπύλες του δρόµου ώστε να επιτρέπεται σε
αυτές η ασφαλής διέλευση µε ταχύτητα 120 χλµ./ ώρα.
Επίσης, στο πλαίσιο του τµήµατος Κόρινθος – Πάτρα πρόκειται να
κατασκευαστούν:
•
•
•
•

Σήραγγες συνολικού µήκους 27,6 χλµ. Μονού κλάδου
61 γέφυρες άνω των 20µ. µήκους 4.500µ., εκ των οποίων η µεγαλύτερη έχει
µήκος 180 µ.
13 νέοι ανισόπεδοι κόµβοι µε σύγχρονα γεωµετρικά χαρακτηριστικά
135 Ανισόπεδες διαβάσεις τοπικού δικτύου.
2.Στο τµήµα Πάτρα – Πύργος- Αλφειός µήκους 87,5 χλµ.,

Ο νέος αυτοκινητόδροµος ακολουθεί εντελώς νέα χάραξη, εκτός από τα 14,5 πρώτα
χιλιόµετρα έξω από την Πάτρα.
Επίσης στα πλαίσια του τµήµατος αυτού πρόκειται να κατασκευαστούν :
•
•
•

35 Γέφυρες άνω των 20µ. µήκους 2200µ.
Σήραγγες συνολικού µήκους 820 µ.
10 νέοι ανισόπεδοι κόµβοι µε σύγχρονα γεωµετρικά χαρακτηριστικά
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57 Ανισόπεδες διαβάσεις τοπικού δικτύου
3.Στο τµήµα Αλφειός – Καλό Νερό – Τσακώνα, µήκους 76,2 χλµ.
Α)Σε όλα τα περιβαλλοντικά ευαίσθητα σηµεία, σε µήκος 30 χλµ. Και ειδικότερα στις
•

θέσεις Επιτάλιο, Σαµικό, Ζαχάρω, Καλό Νερό, Κοπανάκι, ακολουθείται εντελώς νέα
χάραξη.
Στα λοιπά 46,2 χλµ. Ακολουθείται γενικώς η χάραξη της υφιστάµενης εθνικής οδού,
µε πλήρη ανακατασκευή, υπερδιπλασιασµό του πλάτους και νέα βελτιωτική χάραξη
σε όλες τις καµπύλες.
Επίσης, στο τµήµα αυτό πρόκειται να κατασκευαστούν:
20 γέφυρες µεγάλες άνω των 20µ. σε µήκος 1700µ.
•
Σήραγγες και λοιπά υπόγεια τµήµατα , συνολικού µήκους 600µ.
•
8 νέοι ανισόπεδοι κόµβοι µε σύγχρονα γεωµετρικά χαρακτηριστικά
•
58 Ανισόπεδες διαβάσεις
β)Συµπλήρωση και βελτίωση υφιστάµενων τµηµάτων
•

Έχει αναφερθεί ότι στα υφιστάµενα τµήµατα του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα
– Κόρινθος µήκους 63,4 χλµ. Και Παράκαµψη Πάτρας µήκους 18,3 χλµ, θα
συµπληρωθούν µε διάφορα έργα και θα βελτιωθούν από τον παραχωρησιούχο.
Γ)Εξυπηρέτηση Οδηγών – Υποστηρικτικές λειτουργίες
Για την καλύτερη διαχείριση του αυτοκινητόδροµου και την εξυπηρέτηση των
οδηγών προβλέπονται:
•
•
•

Πλήρες ηλεκτρονικό σύστηµα σε όλο το µήκος του αυτοκινητόδροµου.
∆ηµιουργία 8 Κέντρων Λειτουργίας και Συντήρησης µε διάθεση
εγκαταστάσεων στην Πυροσβεστική και στην Τροχαία.
Ανάπτυξη 10 Αµφίπλευρων Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ).

Ναύλοι
∆ΙΟ∆ΙΑ: ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ∆ΙΑΝΥΟΥΝ ΟΙ
Ο∆ΗΓΟΙ

Νέο σύστηµα διοδίων φέρνει η λειτουργία των νέων αυτοκινητοδρόµων όπως
αυτός της Βορειοδυτικής Οδού Πελοποννήσου. Οι σταθµοί θα είναι αµφίδροµοι (και
στις δύο κατευθύνσεις του δρόµου) και θα είναι τοποθετηµένοι σε πολλά
περισσότερα σηµεία από ότι σήµερα. Η χρέωση θα γίνεται ανάλογα µε την απόσταση
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που διανύεται επί το τέλος διοδίου ανά χιλιόµετρο. Αυτό σηµαίνει πως σε ορισµένες
περιπτώσεις ο οδηγός θα πληρώνει λιγότερο από ότι σήµερα, ενώ σε άλλες
περισσότερο.
Η τελική τιµή διοδίου αναµένεται να ισχύσει µε την ολοκλήρωση των
εργασιών κατασκευής δηλ µετά από έξι χρόνια περίπου και καθορίζεται στο 0,04
ευρώ ανά χιλιόµετρο χωρίς ΦΠΑ σε τιµές του 2003. Επιπλέον προβλέπεται ετήσια
τιµαριθµική αναπροσαρµογή. Εποµένως σύµφωνα µε το νέο αυτό σύστηµα η
διαδροµή π.χ. από την Αθήνα µέχρι την Πάτρα θα κοστίζει 7,5 ευρώ τουλάχιστον.
Οι νέες τιµές διοδίων θα εφαρµοστούν σταδιακά. Αρχίζουν να «τρέχουν» από
την έναρξη της παραχώρησης του έργου, ωστόσο δεν προβλέπονται αυξήσεις για τα
πρώτα δύο χρόνια. Όπως έγινε όµως και στα άλλα τµήµατα των εθνικών οδών που
ανέλαβαν ιδιωτικές εταιρείες, σύντοµα αναµένονται αυξήσεις από 40% ως και 50%.
Το σύστηµα είσπραξης θα είναι ηλεκτρονικό, αλλά θα υπάρχει µία, τουλάχιστον,
«χειροκίνητη» πύλη ανά κατεύθυνση.
Στη Βορειοδυτική Οδό Πελοποννήσου προβλέπονται εννέα σταθµοί διοδίων.
∆ιατηρούνται

οι

υφιστάµενοι

σταθµοί

Ελευσίνας

και

Καλαµακίου

και

δηµιουργούνται νέοι στα τµήµατα µεταξύ των ανισόπεδων κόµβων Ζευγολατιού –
Κιάτου, Ξυλοκάστρου – Αιγίου, Αραχωβίτικων – Ρίου, ΒΙΠΕ – Κάτω Αχαγιάς,
Αµαλιάδας – Πύργου, Ανεµοχωρίου – Σαµικού και Αετού – Ζευγολατιού. Η
Περιµετρική Πάτρας δεν έχει διόδια.

Βήµα 4
Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση
Με βάση την διακήρυξη του ∆ιαγωνισµού για τη Μελέτη-ΚατασκευήΧρηµατοδότηση,

Λειτουργία,

Συντήρηση

και

Εκµετάλλευση

µε

Σύµβαση

Παραχώρησης του Έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Εκµετάλλευση,
Λειτουργία και Συντήρηση µε Σύµβαση Κόρινθος-Πάτρα και νότιο τµήµα
αυτοκινητοδρόµου Ιόνιας Οδού Πάτρα-Πύργος Τσακώνα» ορίστηκε ως χρόνος
κατάθεσης των Προσφορών η 18η ∆εκεµβρίου. Μετά λοιπόν από την κατάθεση των
Προσφορών έγιναν δεκτοί και οι δύο Όµιλοι που υπέβαλαν προσφορά δηλ οι
«HELLENIC AUTOPISTAS» και «APION ΚΛΕΟΣ» µε τα παρακάτω ποσοστά
συµµετοχής των µετόχων τους.
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ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ
1.
2.
3.
4.
5.

ΠΟΣΟΣΤ

VINCI S.A.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ – ΤΕΒ ΑΕ
J&P – ΑΒΑΞ ΑΕ
HOCHTIEF PPP Solutions GmbH
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ

Ο
36,00
18,00
18,00
25,00
3,00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΠΟΣΟΣΤ

VINCI Construction Grands Projects SAS
• ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
• J&P – ΑΒΑΞ ΑΕ
• HOCHTIEF Construction AG
• ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ

Ο
36,00
18,00
18,00
23,00
5,00

Η χρηµατοδότηση του έργου γίνεται µε διάκριση των τριών πηγών της και
συγκεκριµένα τα α) ∆εσµευτική Επένδυση (ίδια συµµετοχή) του Παραχωρισιούχου,
β)τη Χρηµατοδοτική Συµβολή του ∆ηµοσίου στη δαπάνη µελέτης- κατασκευής και
γ)στο δανεισµό του έργου. Συγκεκριµένα:
Η

∆εσµευτική

Επένδυση

του

Παραχωρισιούχου

ανέρχεται

σε

240.140.973,00 ευρώ, εκ των οποίων 100.000.000 ευρώ θα αποτελέσουν το µετοχικό
κεφάλαιο και τα υπόλοιπα 100.140.973,00 ευρώ δευτερογενές δάνειο των µετόχων
του προς την εταιρία παραχώρησης. Σηµαντικό παράγοντα για τη χρηµατοδότηση του
έργου αποτελεί το γεγονός ότι το σύνολο του ποσού των 240.140.973,00 ευρώ, της
επένδυσης αυτής θα πραγµατοποιηθεί προ της ηµεροµηνίας Πέρατος της Περιόδου
Μελετών-Κατασκευών. Επιπλέον

Παραχωρισιούχος έχει υπογράψει δανειακές

Συµβάσεις για ποσό 1.134.132.000 ευρώ για τη χρηµατοδότηση του κόστους
Κατασκευής του έργου.
Χρηµατοδοτική Συµβολή του ∆ηµοσίου. Η Χρηµατοδοτική Συµβολή του
∆ηµοσίου ανέρχεται σε 550.000.000 ευρώ σε τρέχουσες τιµές και σε 383.090.000
ευρώ σε (παρούσα αξία 1/1/2007) και είναι καταβλητέα σύµφωνα µε το
χρονοδιάγραµµα. Το ∆ηµόσιο, πέραν της Χρηµατοδοτικής του Συµβολής στη δαπάνη
κατασκευής του Έργου, η οποία σηµειωτέον είναι προκαθορισµένη, δεν αναλαµβάνει
άλλη υποχρέωση, πέραν βεβαίως της υποχρέωσης της έγκαιρης παράδοσης του
χώρου εκτέλεσης του Έργου και της τήρησης των υπολοίπων συµβατικών
υποχρεώσεων του.
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Χρηµατοδότηση του έργου µε δάνεια. Ο Παραχωρισιούχος υποχρεώνεται να
διασφαλίσει την ύπαρξη της αναγκαίας χρηµατοδότησης για την κατασκευή του
έργου, τόσο κατά την Έναρξη Παραχώρησης όσο καθ’ όλη η διάρκεια της
Παραχώρησης όσο καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Μελετών-Κατασκευών. Οι
δανειακές συµβάσεις που έχει ήδη υπογράψει ο Παραχωρισιούχος κατά την
υπογραφεί της Σύµβασης Παραχώρησης, έχουν εγκριθεί από το ∆ηµόσιο και έχουν
καταστεί «Καθορισµένες ∆ανειακές Συµβάσεις». Το ποσό του προβλεπόµενου
δανεισµού του Παραχωρισιούχου ανέρχεται, σύµφωνα µε τις συµβάσεις αυτές, σε
1.134.132,000 ευρώ . Κατά συνέπεια οποιαδήποτε άλλη δανειακή Σύµβαση του
Παραχωρισιούχου δεν επιτρέπεται να ενταχθεί στην κατηγορία αυτή παρά µόνο µε
την έγκριση του ∆ηµοσίου. Το ίδιο ισχύει προκειµένου περί τροποποιήσεων των
Καθορισµένων ∆ανειακών Συµβάσεων. Σηµειώνεται επίσης ότι σύµφωνα µε τις
δανειακές συµβάσεις που έχει υπογράψει ο Παραχωρισιούχος, η αποπληρωµή των
δανείων προβλέπεται να γίνει εντός 6,5- 7 χρόνια µετά το πέρας της κατασκευής του
έργου , γεγονός που είναι εξαιρετικά ευνοϊκό για το ∆ηµόσιο καθώς µε τον τρόπο
αυτό µειώνεται το κόστος του έργου από τόκους δανείων.
ΆΡΑ
1.Συνολικό κόστος περιόδου Μελετών-Κατασκευών :
Ευρώ 2.809.530.160 σε τρέχουσες τιµές, εκ των οποίων το καθαρά κατασκευαστικό
κόστος ανέρχεται σε 2.098.650.000 σε τρέχουσες τιµές.
2.Χρηµατοδοτική Συµβολή ∆ηµοσίου:
Ευρώ 550.000.000 σε τρέχουσες τιµές, υποκείµενη σε αναπροσαρµογή (θετική ή
αρνητική) λόγω µεταβολής των επιτοκίων µέχρι την Ηµεροµηνία Έναρξης
Παραχώρησης, πλέον πληθωρισµός από την 31/12/2007 µέχρι την Ηµεροµηνία
Έναρξης Παραχώρησης εάν αυτή επέλθει µετά την 1/3/2008.
3.∆απάνες Παραχωρισιούχου :
Ο Παραχωρισιούχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει εξ ιδίων το ποσό
των ευρώ 2.259.529.854 που απαιτείται για τη χρηµατοδότηση του κόστους
Κατασκευής το έργου επιπλέον της Χρηµατοδοτικής Συµβολής του ∆ηµοσίου. Το
ποσό αυτό εξασφαλίζεται από τον Παραχωρισιούχο υπό µορφή ίδιων κεφαλαίων,
δανείων και τυχόν εσόδων µέχρι το τέλος της Περιόδου Μελετών-Κατασκευών και
αναλυτικά; Ίδια Κεφάλαια ευρώ 200,144 εκ, δάνεια ευρώ 1,134,132 εκ και
προβλεπόµενα καθαρά έσοδα από διόδια µέχρι το πέρας της Περιόδου ΜελετώνΚατασκευών 686609εκ
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4.Προυπολογιζόµενες Πληρωµές προς το ∆ηµόσιο.
Με βάση το χρηµατοοικονοµικό µοντέλο ευρώ σε τρέχουσες τιµές 9.224.761.188 σε
τρέχουσες τιµές και ευρώ 1856509 σε παρούσα αξία 1/1/2007.

Λειτουργικό Κόστος Επένδυσης
Στο πλαίσιο της χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης οφείλουµε να υπολογίσουµε και
το Κόστος Λειτουργίας και Συντήρησης του συγκεκριµένου Έργου. Με σχετική
λοιπόν ρύθµιση καθορίζονται οι υποχρεώσεις του Παραχωρισιούχου σχετικά µε την
Λειτουργία του Έργου Παραχώρησης. Πιο συγκεκριµένα ο Παραχωρισιούχος καθ’
όλη τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις
ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας και συντήρησης που περιλαµβάνονται στην
Σύµβασή Παραχώρησης Έργου και στα Εγχειρίδια Λειτουργίας και Επιθεώρησης και
Συντήρησης και να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται: α)η
ασφαλής, εύρυθµη και σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των Χρηστών λειτουργία του
Έργου, β)η οµαλή και ανεµπόδιστη διεξαγωγή της κυκλοφορίας σε εικοσιτετράωρη
βάση και επί 365 ηµέρες το χρόνο, όπως προβλέπεται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας,
γ)η άµεση και αποτελεσµατική ανταπόκρισή του σε έκτακτες ή / και επείγουσες
καταστάσεις. δ) η ενηµέρωση των Χρηστών σε θέµατα ασφαλείας σηράγγων και η
επίτευξη βελτιωµένης επικοινωνίας µεταξύ των αρµοδίων οργάνων των σηράγγων
και των Χρηστών που ευρίσκονται µέσα σε αυτές.
Επιπλέον ο Παραχωρισιούχος υποχρεούται να ενεργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της
Περιόδου Λειτουργίας κατά τρόπο που να διασφαλίζει πλήρως: α) την ασφάλεια των
Χρηστών και των µη χρηστών (ατόµων και µεταφορικών µέσων) του Έργου που
κυκλοφορούν, βρίσκονται ή εργάζονται στο Έργο ή στην περιοχή του Έργου, τόσο
υπό κανονικές συνθήκες (πρόληψη) όσο και σε περίπτωση περιστατικού, β)την
συστηµατική επιθεώρηση και παρακολούθηση της απόδοσης όλων των συστηµάτων
και εγκαταστάσεων (αερισµού, φωτισµού, πυρόσβεσης κ.λ.π. κατά τη διάρκεια της
κανονικής λειτουργίας και την κατάλληλη προσαρµογή τους στο βαθµό που
απαιτείται σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, γ) και η συµµόρφωση του
συστήµατος λειτουργίας και συντήρησης προς όλους τους κανόνες ασφαλείας, όπως
ισχύουν ανά διαστήµατα. δ)την ασφάλεια και αντοχή του Έργου στο χρόνο.
Το κόστος αυτό εντάσσεται στο Κόστος Λειτουργίας και Συντήρησης του
Παραχωρισιούχου. Το ∆ηµόσιο υποχρεούται µόνο να διεξάγει τακτικές Επιθεωρήσεις
προκειµένου να εξασφαλίσει ότι εκτελείται η οµαλή λειτουργία του Έργου.
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∆υστυχώς όµως δεν υπάρχουν ποσοτικοποιηµένα στοιχεία αυτού του Κόστους για να
το εντάξουµε στο γενικότερο Κόστος του έργου. Μπορούµε όµως να καταλήξουµε σε
µια γενική εικόνα υπολογίζοντας σαφώς και τα υπόλοιπα κόστη του έργου.
Προκειµένου να υπολογίσουµε την χρηµατοοικονοµική Ανάλυση του έργου
πρέπει να υπολογίσουµε την χρονική προοπτική του δηλ πόσα έτη χρειάζονται
περίπου προκειµένου να εξαντλήσουµε το χρονικό περιθώριο που καλύπτει την
ωφέλιµη ζωή του έργου. Στην περίπτωση των µεταφορών η Ε.Ε. έχει προτείνει µια
µέση προοπτική 30ετών περίπου κατά µ.ο. προκειµένου να καλύπτει την πιθανή
µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη επίπτωση του έργου. Η επιλογή της χρονικής
προοπτικής ενδέχεται να έχει εξαιρετικά µεγάλη επίπτωση στα αποτελέσµατα της
διαδικασίας αξιολόγησης. Πιο συγκεκριµένα, η επιλογή αυτή επηρεάζει τον
υπολογισµό των βασικών δεικτών της ανάλυσης κόστους-ωφελείας του έργου,
ενδέχεται όµως να επηρεάσει και τον καθορισµό του ποσοστού συγχρηµατοδότησης.
Τα κόστη και τα οφέλη της επένδυσης πρέπει να τα προεξοφλήσουµε κατά
προσέγγιση ώστε να δούµε πως η επένδυση αυτή θα επηρεάσει την ευηµερία των
χρηστών τους σήµερα αλλά και αύριο. Έτσι θα πρέπει κατά τη διαδικασία της
αποτίµησης των ωφελειών τους να εισαχθεί η έννοια της προεξόφλησης των
ωφελειών του αύριο σε αξία του σήµερα. Η Ε.Ε. προτείνει λοιπόν ένα σηµείο
αναφοράς στο 5% πραγµατικού χρηµατοοικονοµικού προεξοφλητικού επιτοκίου.
Ωστόσο αφού δεν έχουµε επαρκείς πληροφορίες για το λειτουργικό κόστος δεν
µπορούµε να προεξοφλήσουµε ποσοτικά το συνολικό χρηµατοοικονοµικό κόστος του
έργου. Έτσι δεν µπορούµε να συγκρίνουµε επαρκώς τα κόστη και τα οφέλη ώστε να
εξετάσουµε αν το κόστος του έργου υπερβαίνει το όφελος κάτι που σηµαίνει ότι το
έργο κάτι που θα συνιστούσε ότι το έργο είναι µη βιώσιµο.

Βήµα 5
Οικονοµική Ανάλυση
Οφέλη του έργου
1.Όφελος Χρόνου ∆ιέλευσης-Λειτουργίας Οχηµάτων
Ο νέος αυτοκινητόδροµος κατασκευάζεται µε γεωµετρικά χαρακτηριστικά και
τυπική διατοµή εξάιχνου αυτοκινητόδροµου µε ταχύτητα µελέτης 120χλµ/ώρα. Οι
διαφορές στις δαπάνες λειτουργίας οχηµάτων προκύπτουν από τη σύγκριση του
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χρόνου και του µήκους ταξιδιού για το σύνολο των οχηµάτων που θα κινούνται στον
άξονα και την υφιστάµενη σήµερα οδό. Καθότι το µήκος µεταβάλλεται οριακά οι
διαφορετικές δαπάνες λειτουργίας επηρεάζονται κυρίως από την ταχύτητα και τους
χρόνους διαδροµής.
Εξοικονόµηση κόστους από τη µείωση του χρόνου ταξιδιού : Τα βελτιωµένα
χαρακτηριστικά του αυτοκινητόδροµου επιτρέπουν την ανάπτυξη µεγαλύτερων
ταχυτήτων µε µεγαλύτερη ασφάλεια. Ως αποτέλεσµα, υπάρχει σηµαντική
εξοικονόµηση κόστους από την µείωση του χρόνου ταξιδιού, γι’ αυτούς που
µετακινούνται στον αυτοκινητόδροµο.
Επί πλέον, µέσω της εκτροπής της κυκλοφορίας, αποφορτίζονται µερικώς οι
άξονες από τους οποίους προέρχεται η εκτροπή. Αυτό οδηγεί σε βελτίωση των
συνθηκών κυκλοφορίας στους άξονες αυτούς, µε πρόσθετα οφέλη ως προς την
εξοικονόµηση χρόνων ταξιδιού.
Η εξοικονόµηση κόστους από την µείωση του χρόνου ταξιδιού
ισχύει για επιβάτες που µετακινούνται µε όλα τα µέσα για οποιοδήποτε σκοπό και
για µεταφορά εµπορευµάτων.
Επιπτώσεις στο κόστος καυσίµων: Η αύξηση της ταχύτητας µέχρι το επιτρεπτό όριο
στον αυτοκινητόδροµο και η βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής λόγω µείωσης των
κυκλοφοριακών συµφορήσεων σε ηµέρες αιχµής θα επιφέρει ουσιαστικά οφέλη για
το κοινωνικό σύνολο, περιλαµβανοµένων και των ωφελειών από τη µείωση της
επιβάρυνσης της εθνικής και κοινοτικής οικονοµίας µε εισαγωγές καυσίµων. Και
αυτό διότι οι αυξοµειώσεις ταχυτήτων στον υφιστάµενο άξονα που είναι
υποχρεωτικές για λόγους ασφαλείας και συχνά λόγω συµφορήσεων συνεπάγονται
επιβαρύνσεις προς τον καταναλωτή καυσίµων.
Η βελτίωση των τεχνικών και γεωµετρικών χαρακτηριστικών του δρόµου θα
επιφέρει επίσης εξοικονόµηση λοιπού λειτουργικού κόστους οχηµάτων που αφορά
στην απαξίωση των οχηµάτων, στο κόστος συντήρησης τους, στο κόστος ελαστικών
και λιπαντικών, στο κόστος ασφάλισης κ.τ.λ.
Με βάση όλα τα ανωτέρω προκύπτουν ποσοτικοποιηµένα τα ακόλουθα οφέλη
λόγω εξοικονόµησης χρόνου διαδροµής και δαπανών λειτουργίας σε σχέση µε τη
σηµερινή κατάσταση:
∆ιαφορά δαπανών χωρίς την κατασκευή του Έργου και δαπανών µετά την
κατασκευή του Έργου, άρα και όφελος, 5,5 δις. Ευρώ.
2.Μείωση Οδικών Ατυχηµάτων
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Το όφελος από την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδροµου αναµένεται να είναι
σηµαντικό σε σχέση µε την εξοικονόµηση κόστους ατυχηµάτων – που
περιλαµβάνουν ατυχήµατα µε απώλεια ζωής, ατυχήµατα µε βαρύ ή ελαφρύ
τραυµατισµό και ατυχήµατα µε υλικές ζηµιές. Πέρα από το ανεκτίµητο κόστος της
ανθρώπινης ζωής, η εξοικονόµηση απώλειας προστιθέµενης αξίας και εισοδηµάτων,
κόστους ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, κόστους υλικών ζηµιών κ.λπ. είναι
σηµαντικό κοινωνικό όφελος, ιδιαίτερα στον άξονα Κόρινθος-Πάτρα που, στη
σηµερινή του µορφή, περιλαµβάνεται µεταξύ των πλέον επικίνδυνων διαδροµών στην
Ελλάδα.
Οι µειωτικές µεταβολές του αριθµού των οδικών ατυχηµάτων συνιστούν µια
σηµαντική ευεργετική επίδραση ενός νέου έργου στο κοινωνικό σύνολο. Η εκτίµηση
του κόστους των ατυχηµάτων χρησιµοποιείται για την ποσοτικοποίηση ενός ακόµη
σηµαντικού παράγοντα µέσα στα πλαίσια µίας ανάλυσης κόστους – οφέλους. Στο
κόστος των ατυχηµάτων περιλαµβάνονται οι απώλειες ζωής, οι τραυµατισµοί, οι
αναπηρίες, οι απώλειες παραγωγικότητας, η ψυχική οδύνη, οι υλικές καταστροφές
και το κόστος αποφυγής ατυχηµάτων. Γενικά βέβαια ο υπολογισµός του κόστους των
ατυχηµάτων δεν µπορεί να ποσοτικοποιηθεί σε απόλυτο βαθµό, διότι δεν είναι
συνήθως εφικτό, µε οικονοµετρικές µεθόδους, να υπολογιστεί η αξία της ανθρώπινης
ζωής ή το κόστος των τραυµατισµένων στα οδικά ατυχήµατα. Αυτό ισχύει κυρίως
για το κοινωνικό κόστος των οδικών ατυχηµάτων, που αποτελεί σηµαντικότατη
συνισταµένη του συνολικού κόστους των ατυχηµάτων.
Είναι προφανές ότι κύριο όφελος από την κατασκευή του έργου θα είναι η
δραστική µείωση των ατυχηµάτων, µε δεδοµένο ότι, σύµφωνα µε τις µετρήσεις του
EuroRAP, οι αυτοκινητόδροµοι είναι οι ασφαλέστερες οδοί, αφού σε αυτούς οι
δείκτες ατυχηµάτων είναι περίπου 5 φορές µικρότεροι σε σχέση µε το λοιπό
υπεραστικό δίκτυο, τα δε θανατηφόρα ατυχήµατα µειώνονται µέχρι και στο 5% των
ατυχηµάτων.
Για την εκτίµηση του κόστους των ατυχηµάτων έγινε δεκτό –µε βάση την Μελέτη
της EUNET / SASI «Socio-Economic and Spatial Impacts of Transport» Μάρτιος
2001 – ότι το κοινωνικό κόστος θανάτου από τροχαίο ατύχηµα στην Ελλάδα είναι
587,2 Κ€, το κοινωνικό κόστος βαρέως τραυµατισµού 68,7 Κ€, ελαφρού
τραυµατισµού 5,3 Κ€ και το κοινωνικό κόστος υλικών ζηµιών ίσο µε 10,1 Κ€ ανά
εµπλεκόµενο όχηµα.

Οι τιµές αυτές αντιστοιχούν σε σταθερές τιµές 2006 και

βασίζονται στις τιµές του 1995 µε κατάλληλη τιµαριθµική αναπροσαρµογή.
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Τα οχηµατοχιλιόµετρα κατά µήκος του τµήµατος Κόρινθος-Πάτρα υπολογίζονται
για το σύνολο της περιόδου αξιολόγησης σε 40.429 εκ. και για το τµήµα Πάτρα–
Τσακώνα σε 24.423 εκ. Θεωρώντας ότι µετά την κατασκευή των εξεταζόµενων
τµηµάτων θα ισχύει ο ως άνω αναφερόµενος δείκτης ατυχηµάτων, προκύπτει
συνολική αποφυγή 2.143 ατυχηµάτων, µε 428 λιγότερους νεκρούς και 3.707
λιγότερους τραυµατίες, συνολική εξοικονόµηση κόστους 716.000.000 ευρώ για τη
περίοδο 2013–2036 στο τµήµα Κόρινθος–Πάτρα και συνολική αποφυγή 1.294
ατυχηµάτων µε 259 λιγότερους νεκρούς, 2.239 λιγότερους τραυµατίες και
εξοικονόµηση 432.000.000 ευρώ στο τµήµα Πάτρα–Τσακώνα.

3.Επιπτώσεις στην Απασχόληση
Είναι γνωστό ότι η αύξηση των επενδύσεων έχει επίπτωση στο εθνικό εισόδηµα
που είναι µεγαλύτερη από το ύψος της αύξησης της ίδιας της επένδυσης. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι µε την αύξηση των επενδύσεων διευρύνεται η παραγωγική
βάση της οικονοµίας και δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για µελλοντική αύξηση του
εθνικού προϊόντος.
Από την κατασκευή του άξονα Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος –
Τσακώνα θα υπάρξουν εισοδήµατα όχι µόνο κατά την κατασκευαστική περίοδο, αλλά
και για όλες τις µελλοντικές περιόδους λειτουργίας και συντήρησης του έργου.
Οι επιπτώσεις στην απασχόληση

αξιολογούνται χωριστά για την άµεση και

έµµεση απασχόληση. Ως βάση κόστους λαµβάνεται υπόψη µόνο το κόστος
κατασκευής. Για την εκτίµηση της άµεσης απασχόλησης γίνεται η παραδοχή ότι η
µέση ετήσια αµοιβή εργασίας είναι περίπου 30.000 ευρώ. Για την εκτίµηση της
έµµεσης απασχόλησης γίνεται η παραδοχή ότι η παραγωγή εγχώριων υλικών αξίας
115.000 ευρώ έχει ως αποτέλεσµα την δηµιουργία µιας θέσης απασχόλησης. Επίσης
εκτιµάται ότι για εισαγωγικές δραστηριότητες δηµιουργείται µια θέση απασχόλησης
ανά 60.000 ευρώ περίπου. Οι µελλοντικές θέσεις απασχόλησης υπολογίζονται από τις
σηµερινές (που αντικατοπτρίζουν παρόντα εισοδήµατα) µε βάση την ροπή προς
επανεπένδυση, που εδώ λαµβάνεται ως η µέση εθνική ροπή προς αποταµίευση
(s=18,5%), σε συνδυασµό µε την κοινωνική αξία της επένδυσης (pinv=2,6).
Κατά τη φάση λειτουργίας / συντήρησης του έργου θα υπάρξει ετησίως αύξηση
στην απασχόληση από τις παρακάτω πηγές:
•

Άµεση ετήσια απασχόληση κατά την συντήρηση / λειτουργία
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•

Έµµεση ετήσια απασχόληση στους κλάδους προµήθειας υλικών
συντήρησης

•

Έµµεση ετήσια απασχόληση λόγω επανεπένδυσης εισοδηµάτων

4.Λοιπά Οφέλη
Ο νέος Αυτοκινητόδροµος δεν αναµένεται να δηµιουργήσει ουσιαστικές
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αντίθετα η όποια απώλεια αγροτικής γης ή
διχοτόµηση εκτάσεων – που έγινε σηµαντική προσπάθεια να ελαχιστοποιηθούν κατά
το σχεδιασµό του αυτοκινητόδροµου – θα αντισταθµισθούν και θα υπερκερασθούν σε
µεγάλο βαθµό από τη βελτίωση της υποδοµής και εξοπλισµού απορροής υδάτων,
πυρόσβεσης κ.λπ.
Γενικά, σηµαντικό καθαρό οικονοµικό όφελος δηµιουργείται για το κοινωνικό
σύνολο µέσω της υλοποίησης του έργου µε εκταµίευση κατά το δυνατόν ελάχιστων
οικονοµικών δηµόσιων πόρων που αφήνουν περιθώριο για αξιοποίηση δηµόσιας
δαπάνης στην ανάπτυξη / υλοποίηση άλλων παρεµβάσεων που, ενώ έχουν σηµαντικό
οικονοµικό

(κοινωνικό)

όφελος,

δεν

είναι

αρκούντως

κερδοφόρες

χρηµατοοικονοµικά για την προσέλκυση ιδιωτικής χρηµατοδότησης.
Ένα άλλο σηµαντικό – έστω και µη ποσοτικοποιήσιµο – όφελος από την
υλοποίηση του έργου µε σχήµα παραχώρησης συναρτάται µε τη µεταφορά
τεχνογνωσίας στην ορθολογική οικονοµική διαχείριση των έργων, µε δυνατότητες
εξασφάλισης επίσης καλύτερου επιπέδου συντήρησης και λειτουργίας που µπορεί να
είναι προϋπόθεση για τη δηµιουργία των εσόδων του Παραχωρησιούχου.
5.Συνολικό Κοινωνικοοικονοµικό Όφελος του Έργου
Από το σύνολο των ανωτέρω στοιχείων προκύπτει ότι η κατασκευή του Έργου θα
έχει ως αποτέλεσµα κοινωνικοοικονοµικό όφελος της τάξεως των 6,65 δις. Ευρώ, στα
οποία θα πρέπει να προστεθεί και το όφελος από τα ανθρωποέτη εργασίας κατά τη
διάρκεια κατασκευής του έργου και από τη δηµιουργία θέσεων εργασίας για κάθε
έτος της Περιόδου Παραχώρησης.
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Βήµα 6
Άλλα κριτήρια αξιολόγησης
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Τµήµα Κόρινθος – Πάτρα
Ο αυτοκινητόδροµος είναι ένα γραµµικό έργο µεγάλης κλίµακας που διατρέχει
µια ευρεία περιοχή που χαρακτηρίζεται από ποικίλα χαρακτηριστικά ως προς τη
γεωµορφολογία, τα φυσικά οικοσυστήµατα και το ανθρωπογενές περιβάλλον.
Για την πληρέστερη αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων αλλά και την
εκτίµηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πέραν της συνολικής
περιβαλλοντικής του θεώρησης, ο άξονας του αυτοκινητόδροµου διαιρέθηκε σε
διακριτά τµήµατα για τα οποία εκτιµήθηκαν και αξιολογήθηκαν οι προκαλούµενες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις µε στόχο την επιλογή της βέλτιστης χάραξης.
Η συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων πραγµατοποιήθηκε µε
βάση την αξιολόγηση των προκαλούµενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα
επιµέρους περιβαλλοντικά µέσα, τόσο στη φάση κατασκευής όσο και στη φάση
λειτουργίας, ως προς τα εξής στοιχεία:
1. Γεωµορφολογία – Τοπίο: Σχετίζεται κυρίως µε τις επιπτώσεις που
προκαλούνται στη µορφολογία και στο τοπίο. Βασικό µέτρο εκτίµησης και
αξιολόγησης των επιπτώσεων είναι η διερεύνηση κυρίως του µεγέθους των
ορυγµάτων και επιχωµάτων που απαιτούνται για τη κατασκευή του έργου. Με
δεδοµένο το ότι, λαµβάνοντας υπόψη το πτυχωµένο ανάγλυφο της περιοχής
διέλευσης και την δραστική αλλαγή των χαρακτηριστικών του τοπίου, οι επιπτώσεις
είναι ακόµη µεγαλύτερες στα ενδεχόµενα εκτροπής του αυτοκινητόδροµου από το
διάδροµο της ΝΕΟ καταβλήθηκε προσπάθεια να περιοριστούν οι εκτροπές στο
απολύτως αναγκαίο, κυρίως λόγω γεωλογικών περιορισµών, µέτρο.
2. Γεωτεχνική επισφάλεια: Η γεωτεχνική ασφάλεια του έργου γενικά αποτελεί
βασικό περιβαλλοντικό κριτήριο. Σηµειώνεται όµως ο σχεδιασµός του συνόλου των
εναλλακτικών λύσεων έχει λάβει υπόψη του και έχει προσαρµοστεί στις
επικρατούσες γεωλογικές συνθήκες. Πάρα ταύτα σε ορισµένα τµήµατα των έργων
έγινε

ειδική

διερεύνηση

των

γεωτεχνικών

συνθηκών

προκειµένου

να
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αποσαφηνιστούν και εκτιµηθούν πλήρως οι κατά τµήµατα επικρατούσες συνθήκες
(π.χ. περιοχή Πλατάνου, Παναγοπούλας κ.λπ.)
3.

Χρήσεις

γης

–

Τεχνικές

Υποδοµές

–

Οικιστικό

Περιβάλλον

–

Κοινωνικοοικονοµικό Περιβάλλον – Ιστορικό Περιβάλλον. Βασικά κριτήρια υπήρξαν
οι θεσµοθετηµένες χρήσεις γης, η ανάγκη περιορισµού κατάληψης γεωργικών –
αστικών – περιαστικών

εκτάσεων και οι επιπτώσεις της εµπλοκής της φάσης

κατασκευής µε την υφιστάµενη κυκλοφορία.
4. Ιστορικό περιβάλλον: Οι προκαλούµενες επιπτώσεις είναι µεγαλύτερες στις
περιοχές όπου ο άξονας του οδικού έργου διέρχεται πλησίον ή εντός θεσµοθετηµένων
ή µη θεσµοθετηµένων αρχαιολογικών χώρων.
5. Κατάληψη εδάφους: Η κατάληψη του εδάφους, ως φυσικού πόρου
χαρακτηρίζεται κυρίως από την συνολική έκταση που καταλαµβάνει το οδικό έργο
συµπεριλαµβανοµένων όλων των παρελκόµενων έργων (ορύγµατα, επιχώµατα,
ανισόπεδοι κόµβοι, παράπλευρο οδικό δίκτυο κ.ά.).
6. Υδατικοί πόροι: Επιπτώσεις στο υδατικό καθεστώς: αναφέρεται κυρίως στη
περίπτωση που η κατασκευή και λειτουργία του οδικού έργου επηρεάζει αρνητικά το
επικρατούν υδατικό καθεστώς των επιφανειακών υδατορευµάτων.
7. Οικοσυστήµατα – Βλάστηση – Πανίδα
8. Αποφυγή ρύπανσης υδατικών πόρων
9. Κατάληψη – υποβάθµιση φυσικών εκτάσεων: Στην περίπτωση του
συγκεκριµένου έργου, η σηµαντικότερη παράµετρος ως προς τις προκαλούµενες
επιπτώσεις

στο

φυσικό

περιβάλλον

είναι

το

µέγεθος

της

έκτασης

των

καταλαµβανόµενων φυσικών εκτάσεων. Στα τµήµατα όπου οι εναλλακτικές λύσεις
ακολουθούν τον άξονα της ΝΕΟ, γενικά παρουσιάζονται λιγότερες περιβαλλοντικές
επιπτώσεις στα φυσικά οικοσυστήµατα δεδοµένου ότι σε αυτά έχει ήδη συντελεστεί η
σχετική κατάληψη.
10. ∆ιατάραξη ειδών πανίδας: Οι επιπτώσεις στη πανίδα θεωρούνται λιγότερες
στην περίπτωση που ακολουθείται ο υφιστάµενος διάδροµος της ΝΕΟ.
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Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια επελέγη τελικά, µεταξύ των πολλών εναλλακτικών
λύσεων που εξεταστήκαν σε βάθος, η λύση της λελογισµένης αξιοποίησης του
διαδρόµου της ΝΕΟ µε τήρηση της αρχής ότι ο νέος αυτοκινητόδροµος σε όλα τα
δύσκολα ή περιβαλλοντικά ευαίσθητα σηµεία του, αποµακρύνεται από τη ΝΕΟ και
ακολουθεί νέα χάραξη όπου κυριαρχούν οι σήραγγες και οι κοιλαδογέφυρες.
Ειδικότερα, νέα χάραξη έχουµε στις περιοχές Κιάτο, Γεληνιάτικα, Ξυλόκαστρο,
Λυκοποριά, Μαύρα Λιθάρια, Αιγείρα, Πλάτανος, Ελίκη, Αίγιο, Σελιανίτικα, Άβυθος,
Παναγοπούλα και Αραχωβίτικα, ενώ στα λοιπά τµήµατα ακολουθείται η υφιστάµενη
ΝΕΟ όπου το σηµερινό πλάτος των 12,5 µέτρων γίνεται 26,5 µέτρα και αλλάζουν µε
βελτιωµένη χάραξη οι καµπύλες του δρόµου ώστε να επιτρέπεται σε αυτές η ασφαλής
διέλευση µε ταχύτητα 120 χλµ./ώρα.
Κύρια χαρακτηριστικά της επιλεγείσας λύσης είναι η ελαχιστοποίηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η εξοικονόµηση φυσικών πόρων, δεδοµένου ότι µε
τη λύση αυτή εξασφαλίστηκε η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η κατά το
δυνατό µείωση των προκαλούµενων επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον
καθώς και η απεµπλοκή της φάσης κατασκευής από την υφιστάµενη κυκλοφορία.
Τµήµα Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα
Η υπάρχουσα Εθνική Οδός αποτελεί ένα Έργο αναφοράς Χωροταξικής,
Πολεοδοµικής και Περιβαλλοντικής ανάπτυξης της περιοχής και µε το δεδοµένο αυτό
κρίθηκε ότι θα πρέπει να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά αυτά και µε της νέα της
µορφή ως αυτοκινητόδροµου.
Με βάση τα παραπάνω κριτήρια αλλά και τον αναµενόµενο κυκλοφοριακό φόρτο,
που είναι σηµαντικά υποδεέστερος του τµήµατος Κόρινθος – Πάτρα και τις συνθήκες
που επικρατούν στην υπάρχουσα Εθνική Οδό, στο τµήµα του αυτοκινητοδρόµου από
Πάτρα µέχρι και Πύργο (περιοχή Αλφειού), προκρίθηκε νέα χάραξη σε πεδινό (εκτός
της περιοχής Πύργου) έδαφος χωρίς γεωλογικές επισφάλειες.
Στο τµήµα από Πύργο µέχρι Τσακώνα µε βάση τον χαµηλό κυκλοφοριακό φόρτο,
το ανάγλυφο του εδάφους και το φυσικό περιβάλλον, ακολουθήθηκε χάραξη πεδινή
δια της υπάρχουσας Ε.Ο. ή παραλλαγή αυτής, όπου υπήρχε χάραξη µε φτωχά
γεωµετρικά χαρακτηριστικά ή όπου υπήρχαν άλλα εµπόδια.
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Εξαιρετικά στις περιοχές µε ανάπτυξη παρόδιας δόµησης, η µορφή του έργου
καθορίσθηκε έτσι σε όρυγµα για περιορισµό των επιπτώσεων µε παράπλευρο οδικό
δίκτυο ήπιας κυκλοφορίας.
Ειδικά για το τµήµα Καϊάφα – Ζαχάρω κατά την εξέταση τριών εναλλακτικών
λύσεων του αυτοκινητοδρόµου λήφθηκαν υπόψη τα εξής:
•

Γεωλογικές συνθήκες σε ότι αφορά την αποφυγή επισφάλειας τόσο του έργου
όσο και του περιβάλλοντος

•

Υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας στην περιοχή της Λίµνης Καϊάφα

•

Οικιστική ανάπτυξη της περιοχής διέλευσης εντός ή/και εκτός σχεδίου στην
περιοχή της Ζαχάρως

•

Η υπάρχουσα Σιδηροδροµική Γραµµή.

Με τα ανωτέρω δεδοµένα ως επικρατέστερη λύση κρίθηκε η αναβάθµιση της
Υφιστάµενης Εθνικής Οδού για τους εξής λόγους:
α. Αποφυγή άλλης τοµής στην ανατολική της υφιστάµενης οδού περιοχή που
είναι επίσης ενταγµένη σε NATURA 2000 και στην ίδια περίπου ζώνη µε τη
σιδηροδροµική γραµµή και εποµένως αποφυγή νέας επέµβασης στο φυσικό
Περιβάλλον.
Β. Αποφυγή µη αναστρέψιµων καταστροφών στο σύστηµα των υπογείων
υδροφόρων οριζόντων που τροφοδοτούν την Λίµνη Καϊάφα, λόγω της αναγκαίας
τοµής τους από τις δύο µεγάλες σήραγγες της ανατολικής διέλευσης του δρόµου.
Γ.

Με την υπογειοποίηση του αυτοκινητοδρόµου στην περιοχή της Λίµνης

Καιάφα επιτυγχάνεται η ενοποίηση της Λίµνης µε την παραλιακή ζώνη.
∆. Προσέγγιση της Λίµνης Καϊάφα από τους διερχόµενους ή επισκέπτες µε
οχήµατα ή και µέσω του παρακείµενου σιδηροδροµικού σταθµού µε διαµόρφωση
κατάλληλου χώρου στάθµευσης.
Ε. Αποφυγή καταστροφής φυσικού περιβάλλοντος µε χρησιµοποίηση της ήδη
αποψιλωµένης ζώνης.
Στ. Η εγκεκριµένη χάραξη αποτελεί ήπια επέµβαση στην περιοχή µε µειωµένα
επιχώµατα και σχεδόν καθόλου ορύγµατα µε τις γνωστές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Ζ. Στην περιοχή της Ζαχάρως εγκαταλείπεται η υφιστάµενη Ε.Ο. µε νέα χάραξη
του αυτοκινητοδρόµου δυτικά της πόλης που παρακάµπτει πλήρως την πόλη,
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χρησιµοποιώντας διάδροµο όπου δεν υπάρχουν κτίσµατα στην εκτός σχεδίου περιοχή
της πόλης, πλησίον της Σιδηροδροµικής Γραµµής.
Επίπτωση στην οικονοµική ανάπτυξη
Το Έργο θα συµβάλει στην ανάπτυξη όλων των περιοχών από τις οποίες διέρχεται
αλλά και της ευρύτερης περιοχής της βόρειας και δυτικής Πελοποννήσου και των
περιοχών µετά το Αντίρριο, µέσω της βελτίωσης της προσφερόµενης εξυπηρέτησης
(προσιτότητα, µειωµένος χρόνος προσπέλασης).
Η εναρµόνιση των χαρακτηριστικών κατά µήκος του άξονα µε τα βασικά
ευρωπαϊκά πρότυπα, αποτελεί ζητούµενο όλων των εντεταγµένων στα ∆ιευρωπαϊκά
∆ίκτυα Μεταφορών, οδικών αξόνων της Ελλάδας. Σηµαντική είναι επίσης η
βελτίωση που αναµένεται στη συµβατότητα µε ευρωπαϊκά δίκτυα εκτός Ε.Ε..
Σηµαντική επίσης είναι η εθνική, διαπεριφερειακή και περιφερειακή σηµασία των
διασυνδέσεων της χώρας που επιτυγχάνεται µέσω της κατασκευής του Έργου για την
προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και της οικονοµικής συνοχής, για την
αντιµετώπιση των ενδοπεριφερειακής σηµασίας προβληµάτων µεταφορών και για την
ολοκλήρωση του συστήµατος µεταφορών της χώρας σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο.
Ο αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα συνδέει την Αθήνα µε τη
σηµαντικότερη πύλη της χώρας προς και από την Ευρώπη – το λιµένα της Πάτρας,
µέσω του οποίου διενεργείται µεγάλο µέρος του εξωτερικού εµπορίου της χώρας Με
τη σηµερινή του µορφή, ο άξονας έχει ήδη εξαντλήσει τα όρια χωρητικότητάς του, µε
σηµαντικές αρνητικές συνέπειες στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας γενικότερα.
Το µείζον αυτό πρόβληµα αντιµετωπίζεται µε την κατασκευή του νέου
αυτοκινητόδροµου που έχει υπερτριπλάσια χωρητικότητα.
Επίσης, ο νέος αυτοκινητόδροµος συµβάλλει αποφασιστικά στη µεγιστοποίηση
των καθαρών ωφελειών από τη λειτουργία της Ιονίας Οδού και της γέφυρας ΡίουΑντιρρίου,

λειτουργώντας

σε

απόλυτη

συνάφεια

και

σε

συνθήκες

συµπληρωµατικότητας µε αυτά.
Κρίσιµη είναι και η κατασκευή του αυτοκινητόδροµου Πάτρα – Πύργος –
Τσακώνα που αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την υλοποίηση του Περιφερειακού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης της ∆υτικής Ελλάδος ,
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δεδοµένου ότι ανήκει στην Ιόνια Οδό, που περιλαµβάνεται στα εθνικά τοµεακά
επιχειρησιακά προγράµµατα 2000-2006 της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.
Περαιτέρω ως προς τη σκοπιµότητα του έργου θα πρέπει να αναφερθούν τα εξής:
α.

Η σηµασία του έργου για την υλοποίηση της αναβάθµισης της διεθνούς-

ευρωπαϊκής ακτινοβολίας της Περιφέρειας ως ∆ιεθνούς πολιτιστικού προορισµού
(Ήλιδα, Αρχαία Ολυµπία).
Β. Η σηµασία του έργου για την τουριστική ανάπτυξη της ∆υτικής Ελλάδας, µε
δεδοµένη τη σχέση του µε τα λιµάνια της Κυλλήνης, του Κατάκολου, Καλαµάτα και
µε τα αεροδρόµια της Ανδραβίδας, του Αράξου και της Καλαµάτας, των οποίων
προβλέπεται η αναβάθµιση καθώς επίσης µε τις ιαµατικές πηγές Καϊάφα και
Κυλλήνης.
Γ. Η σηµασία του έργου για την ανάπτυξη των κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών
της ευρύτερης περιοχής, δεδοµένου ότι µέσω αυτού θα γίνονται οι µεταφορές των
αγαθών και των προσώπων από και προς άλλες ευρύτερες περιοχές.
∆. Η σηµασία του έργου για την προστασία του περιβάλλοντος της ευρύτερης
περιοχής, δεδοµένου ότι θα απορροφήσει όλη την κυκλοφορία, που σήµερα διέρχεται
µέσα από τον οικιστικό ιστό, επιτρέποντας την ανάπτυξη των οικισµών σε
αναβαθµισµένο περιβάλλον µε την υλοποίηση αστικών πολιτικών βιώσιµης
ανάπτυξης.
Ε. Η στρατηγική θέση του προτεινόµενου άξονα του έργου ανάµεσα στις πεδινές
και ορεινές περιοχές των Νοµών Ηλείας και Αχαΐας µε αποτέλεσµα την εξυπηρέτηση
πλήθους οικισµών, που προηγουµένως είχαν προβληµατική σύνδεση µε την
υφισταµένη Εθνική οδό.
Βήµα 7
Ανάλυση ευαισθησίας, υποθετικών εξελίξεων και επικινδυνότητας.
Στο στάδιο αυτό ενσωµατώνονται όλοι οι ενδεχόµενοι µελλοντικοί κίνδυνοι,
που ρισκάρουν να αλλάξουν την τιµή των ωφελειών του αύριο. Πρέπει λοιπόν να
καταγραφούν µε σαφήνεια οι κίνδυνοι που µπορεί να απειλήσουν τη µελλοντική
ωφέλεια από το πρόγραµµα και να ποσοτικοποιηθούν. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό
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είναι να διατυπωθούν διάφορα σενάρια µέσα στα οποία υλοποιείται το πρόγραµµα
ώστε να µελετηθούν διάφορες περιπτώσεις.
Έτσι προσπαθήσαµε να µελετήσουµε δύο διαφορετικά σενάρια µε την
µείωση κατά 50% των ωφελειών των δύο µη εµπορεύσιµων αγαθών, δηλ του χρόνου
και του εξωτερικού κόστους, και µε τη κατάργηση των διοδίων της νέας οδού. Σε µια
τέτοια λοιπόν περίπτωση η κατάργηση των διοδίων οδηγεί ουσιαστικά στην
εντατικότερη χρήση της νέας οδού, θα οδηγήσει στην εξοικονόµηση κόστους από την
πλευρά των χρηστών και θα συµβάλλει στην µείωση του χρόνου κυκλοφορίας.
Ωστόσο κάτι τέτοιο θα επιφέρει λιγότερα έσοδα στον παραχωρισιούχο και το
δηµόσιο από την παραγόµενη κυκλοφορία Έτσι θα πρέπει να είµαστε προσεκτικοί
στο πως θα χρησιµοποιηθεί κάθε φορά η κάθε µεταβλητή επιρροής του έργου και από
ποια οπτική γωνία το εξετάζουµε διότι ούτως η αξιολόγηση του έργου παρουσιάζει
σχετικό δείκτη αβεβαιότητας.

Σχολιασµός-κριτική µελέτη της εµπειρικής Αξιολόγησης
Στην εµπειρική αυτή µελέτη της κοινωνικοοικονοµικής αξιολόγησης της Νέας
Βορειοδυτικής Οδού Πελοποννήσου προσπαθήσαµε να δώσουµε µια εικόνα της
εφαρµογής της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους σε έργα µακροπρόθεσµου χαρακτήρα
µε σηµαντική αξία για το κοινωνικό σύνολο όχι µόνο λόγω του σκοπού που
αντιπροσωπεύουν αλλά και του οικονοµικού κόστους που χρειάζεται για την µελέτη,
κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση τους αλλά και της στρατηγικής σηµασίας που
τα διέπει. Όµως λόγω ελλιπών ποσοτικοποιηµένων στοιχείων στην µελέτη του
κόστους όσον αφορά το λειτουργικό κόστος, και το περιβαλλοντικό κόστος
δηµιουργείται πρόβληµα στην εύρεση την Καθαρής Παρούσας Αξίας διότι δεν είναι
εφικτή η ποσοτική διαφορά Κόστους-Οφέλους οπότε και η προεξόφληση τους σε
βάθος µακροπρόθεσµου χρονικού ορίζοντα. Έτσι δεν µπορούµε να καταλήξουµε σε
ένα γενικευµένο συµπέρασµα του αν είναι τελικά βιώσιµο το εν προκειµένω έργο.
Υπάρχουν βέβαια σύµφωνα µε την ανάλυση στοιχεία όπως το αυξηµένο όφελος από
την πραγµατοποίηση του έργου που µας οδηγούν στο να είµαστε θετικά προσκείµενοι
προς την ωφελιµότητα αλλά και στην βιωσιµότητα του. Σε κάθε περίπτωση όµως
οφείλουµε να είµαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στο πως θα χειριστούµε τέτοιες
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µελέτες διότι µία λανθασµένη ανάλυση µπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για το
κοινωνικό σύνολο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η παρουσίαση και ο κριτικός σχολιασµός
της µεθοδολογίας Αποτίµησης και Αξιολόγησης Μακροχρόνιων Επενδυτικών
Προγραµµάτων. Πιο συγκεκριµένα η µελέτη της κοινωνικοοικονοµικής βιωσιµότητας
µεγάλων έργων µέσω της µεθόδου Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους. Με βάση λοιπόν
και την εµπειρική εφαρµογή της µεθόδου στην κατασκευή ενός από τα µεγαλύτερα
και δυσκολότερα µεγάλα έργα της σηµερινής εποχής και εξαιτίας λοιπόν και της
στρατηγικής σηµασίας του ίδιου του οδικού αυτού άξονα όχι µόνο για την Ελλάδα
αλλά και για την Ευρώπη κατανοούµε το µέγεθος της αξίας της µεθόδου αυτής. Η
µέθοδος λοιπόν αυτή κρίνεται ιδιαιτέρως σηµαντική για τη σωστή µελέτη, ποιοτική
αλλά και ποσοτική εκτίµηση Μεγάλων Έργων όχι µόνο από άποψη µεγέθους αλλά
και χρησιµότητας και οικονοµικού κόστους. Προτείνεται λοιπόν λόγω της εξαιρετικά
µεγάλης βαρύτητας αυτών των έργων να γίνεται ορθολογική χρήση της µεθόδου
Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους προκειµένου να φτάσουµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα
που είναι η κοινωνική ευηµερία.
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