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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ιδρύθη

κε το 1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία «Κέντρον Οικο

νομικών Ερευνών», με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικονομικών 

προβλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών και τη 

συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και διάρθρωση και 

του ανατέθηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: (α) Η κατάρτιση σχεδίων 

βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η 

εκπόνηση σχεδίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, 

καθώς και προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντή

ριες γραμμές που καθορίζει η κυβέρνηση, (β) Η παρακολούθηση και ανάλυση 

της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, 

καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, (γ) Η 

επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και 

οικονομικής ανάπτυξης. 

Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε 

όλους τους πιο πάνω τομείς. Διεξάγει συστηματικές έρευνες πάνω σε βασικά 

θέματα της ελληνικής οικονομίας, εκπονεί σχέδια προγραμμάτων ανάπτυξης, 

παρακολουθεί τις βραχυχρόνιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχια

κές σπουδές στην οικονομική επιστήμη και τον προγραμματισμό και οργανώνει 

διαλέξεις και σεμινάρια. 

Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η δημοσίευση 

»Μελετών» και «Στατιστικών Σειρών», που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών 

του ΚΕΠΕ, και «Εκθέσεων», που τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα συλ

λογικής εργασίας ομάδων επιστημόνων, οι οποίες συνιστώνται για την εκπόνη

ση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Επίσης δημοσιεύονται από το Κέντρο 

«Εργασίες για Συζήτηση» προσκεκλημένων επιστημόνων ή μελών του προσωπι

κού του Ιδρύματος. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά 

ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πλη

ροφορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικο

νομικής έρευνας, συμβάλλοντας και με αυτόν τον τρόπο στην προαγωγή της 

οικονομικής επιστήμης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η συμμετοχή ιδιωτών στη δημιουργία και διαχείριση έργων υποδομής, 

ακόμη και των κλασικών δημόσιων έργων, είναι ένα θέμα που άρχισε να προ

σελκύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον οικονομολόγων και πολιτικών, τουλάχιστον 

τα τελευταία δεκαπέντε-είκοσι χρόνια, στο πλαίσιο του εντεινόμενου διεθνούς 

ανταγωνισμού, της αναθεώρησης απόψεων για τις δυνατότητες του δημόσιου 

τομέα και της πιεστικής αναζήτησης αποτελεσματικότερων λύσεων. 

Ήδη και στην Ελλάδα έχει επιλεγεί η λύση της συγχρηματοδότησης για 

έργα κλασικής υποδομής μέσω συμβάσεων παραχώρησης. Ορισμένα από αυτά 

λειτουργούν ή υλοποιούνται, ενώ τα περισσότερα δεν έχουν φθάσει ακόμη στη 

φάση της υλοποίησης. 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια κριτική παρουσίαση του θέματος της 

συνεργασίας Δημοσίου-ιδιωτών σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα υποδομής, και 

επισημαίνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις επιτυχίας που καθορίζονται όχι 

μόνο από τα χαρακτηριστικά των έργων και των συναπτόμενων συμβάσεων, 

αλλά και από τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων χωρών. Υπό το 

πρίσμα αυτό, επιχειρείται μια γενική αποτίμηση των σχετικών επιλογών στην 

Ελλάδα και των διαγραφόμενων κινδύνων και προοπτικών για το μέλλον. 

Η προσέγγιση αυτή στο θέμα των αυτοχρηματοδοτούμενων έργων μπο

ρεί να αποβεί χρήσιμη στην κατανόηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

προκύπτουν σχετικά, αλλά και των δυνατοτήτων προώθησης παρόμοιων έργων 

στο άμεσο μέλλον. 

Καθηγητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΛΙΑΝΟΣ 

Πρόεδρος του Δ.Σ. και 

Επιστημονικός Διευθυντής 

Κέντρο Προγραμματισμού 

και Οικονομικών Ερευνών 

Σεπτέμβριος 2003 
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Η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στα έργα υποδομής, παρ' όλο που σε 

πολλές χώρες έχει ως αφετηρία την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών περιο

ρισμών, έχει συζητηθεί αρκετά ως αντικείμενο οικονομικής πολιτικής και πρα

κτικής, με ουσιαστική επιδίωξη την αύξηση της αποτελεσματικότητας, τόσο 

λόγω της φύσης των έργων και των παραγόμενων υπηρεσιών, όσο και λόγω 

του είδους της μακροχρόνιας συνεργασίας Δημοσίου-ιδιωτών. 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια συνολική παρουσίαση, με βάση τη 

σχετική οικονομική βιβλιογραφία και τη συσσωρευμένη διεθνή εμπειρία, του 

θέματος των υποδομών και του πλαισίου συνεργασίας Δημοσίου-ιδιωτών, αλλά 

και ειδικότερα γίνεται αναφορά σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα υποδομής μετα

φορών και αναδεικνύονται οι συνήθεις δυσκολίες καθώς και οι τρόποι και δυνα

τότητες αντιμετώπισης τους. Αυτές συνδέονται πρακτικά και με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά - οικονομικά, πολιτικά και άλλα - των χωρών στις οποίες ανή

κουν τα έργα και μέσω αυτής της γενικότερης θεώρησης προσεγγίζεται η ελλη

νική εμπειρία σχετικά με τα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα και επισημαίνονται τα 

θετικά σημεία αλλά και οι αδυναμίες και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι στο μέλλον. 

Ελπίζεται η κριτική αυτή ανάλυση να βοηθήσει στη βαθύτερη κατανόη

ση των προβλημάτων αλλά και στη διαμόρφωση μακροχρόνια ορθολογικής 

πολιτικής. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στους κυρίους Σαράντη Παντελιά και 

Δημήτριο Κίτσο, τεχνικούς συμβούλους του ΥΠΕΧΩΔΕ, για τις χρήσιμες συζητήσεις 

που είχα μαζί τους, καθώς και στην κυρία Στεφάνια Τρέζου, τεχνική σύμβουλο της 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για τον ίδιο λόγο. θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά 

τους ερευνητές του ΚΕΠΕ Γεώργιο Αναιρούση και Χρυσούλα Δημητριάδου, επειδή 

με τις παρατηρήσεις τους με βοήθησαν να βελτιώσω το τελικό κείμενο. 

Ευχαριστίες επίσης οφείλω στις κυρίες Ελευθερία Χαλβαδάκη και 

Βούλα Δαφνιά για την πρόθυμη διάθεση της βιβλιογραφίας, καθώς και στις κυ

ρίες Ελένη Σουλτανάκη και Βικτώρια Δεδεγιάν για την επιμέλεια του κειμένου 

και της έκδοσης. 

Εύλογο είναι ότι η ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις είναι δική μου. 

ΣΤΕΛΛΑ ΧΕΙΜΩΝΙΤΗ-ΤΕΡΡΟΒΙΤΗ 

Αύγουστος 2003 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Από τη 10ετία του '80 και ύστερα, που βαθμιαία σηματοδοτείται μια ε
ποχή αναδιάρθρωσης για τις οικονομίες όλων των χωρών αλλά και εποχή α
νατροπής παραδοσιακών απόψεων της οικονομικής πολιτικής, τέθηκε μεταξύ 
άλλων σε διαφορετικό από ό,τι μέχρι τότε πλαίσιο και το ζήτημα των υποδο
μών. Συγκεκριμένα τέθηκε το ζήτημα της δημιουργίας και/ή της λειτουργίας 
των υποδομών με τη σύμπραξη ιδιωτικών φορέων και με τη λογική της επι
βάρυνσης των χρηστών, με σκοπό βέβαια την αλλαγή του συνολικού πλαισί
ου διαχείρισης. Οι ανάγκες οικονομικής αναδιάρθρωσης, ενώ αρχικά εμφανί
σθηκαν ότι αφορούσαν συγκεκριμένες χώρες, έστω και για διαφορετικούς λό
γους (π.χ. καταπολέμηση του πληθωρισμού, έξοδο από την οικονομική στα
σιμότητα για χώρες της Δύσης, αλλά και σύνθετους ιδεολογικούς και πολιτι
κοοικονομικούς για χώρες του πρώην ανατολικού συνασπισμού) τελικά αφο
ρούν όλες σχεδόν τις χώρες στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Τα ζητήμα
τα υποδομών τέθηκαν πρωταρχικά σε συνάρτηση με την παραγωγή και διανο
μή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε ορισμένες χώρες, δηλαδή κυρίως ως ζητή
ματα λειτουργίας και διαχείρισης (χαρακτηριστικό ίσως παράδειγμα το Ηνω
μένο Βασίλειο), ενώ σε άλλες - διάφορες χώρες με διαφορετικές συνθήκες 
και επίπεδο ανάπτυξης (ΗΠΑ, Γερμανία μετά την επανένωση, Βραζιλία, Χιλή, 
Ουγγαρία κλπ.) - διαπιστώθηκαν συγχρόνως ανάγκες για δημιουργία και ανα
νέωση υποδομών. 

Η συμβολή των ιδιωτών επιχειρηματιών και των ιδιωτικών κεφαλαίων 
στην κατασκευή και λειτουργία κάποιων έργων, σε πολλές χώρες, είναι πρα
κτική γνωστή από χρόνια - και κατ' εξαίρεση χρησιμοποιούμενη - χωρίς να 
αποτελέσει μέχρι τώρα τον κανόνα στη δημιουργία της υπάρχουσας υποδο
μής. Η συστηματική αναζήτηση και τελικά η εμπλοκή ιδιωτικών κεφαλαίων στη 
δημιουργία ή ανανέωση, και κατά προέκταση στη λειτουργία παραδοσιακών 
υποδομών (δημόσιων έργων), είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των οικονομι
κών εξελίξεων των τελευταίων ετών. Έτσι προκύπτουν τα λεγόμενα αυτοχρη-
ματοδοτούμενα έργα που συνήθως η χρήση τους δεν είναι ελεύθερη για το 
κοινό (με κάποιες εξαιρέσεις), αλλά λειτουργούν με αποκλειστική χρήση (ή 
αποκλεισμό χρηστών) και ανταποδοτικά τέλη. 

Η στροφή αυτή στη θεωρία και την πράξη της οικονομικής πολιτικής 
οδήγησε στη δημιουργία μιας ενδιαφέρουσας αρθρογραφίας και βιβλιογρα
φίας από τους ασχολούμενους με την οικονομική θεωρία σχετικά με τις υπο
δομές και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η βαθ-
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μιαία συσσωρευόμενη σχετική εμπειρία από την προώθηση και προσέλκυση 

των ιδιωτικών κεφαλαίων σε έργα υποδομής σε χώρες υπανάπτυκτες και ανα

πτυσσόμενες - με διαφορετικό έστω πλαίσιο και επίπεδο κοινωνικοοικονομι

κής ανάπτυξης - πρόσφερε πλούσιο υλικό στους μελετητές στο πλαίσιο των 

διεθνών οικονομικών οργανισμών, σχετικά με τους όρους επιτυχίας των προ

σπαθειών αυτών συνεργασίας δημόσιου - ιδιωτικού τομέα στη δημιουργία και 

λειτουργία διαφόρων έργων υποδομής. Συγχρόνως με την αφομοίωση και 

συγκριτική αξιολόγηση της γνώσης αυτής που είναι απαραίτητη για τη λήψη 

αποφάσεων σε όλες τις χώρες, και ιδιαίτερα αυτές που όπως η Ελλάδα, ου

σιαστικά βρίσκονται στην αρχή των εγχειρημάτων συνεργασίας δημόσιου - ιδι

ωτικού τομέα για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής (αυτοχρηματοδοτού-

μενα ή συγχρηματοδοτούμενα έργα), ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 

προβληματική που αναπτύχθηκε σε ανεπτυγμένες χώρες γύρω από τα θέμα

τα αυτά. Η προβληματική αυτή βέβαια αφορά χώρες που το κύριο τους πρό

βλημα δεν είναι η προσέλκυση κεφαλαίων και που, αντίθετα, έχουν επίγνωση 

του οικονομικού κόστους του κεφαλαίου, παράδοση δημοκρατικών θεσμών, 

εμπειρία μιας ανεπτυγμένης αγοράς και προηγμένες ανάγκες δημιουργίας και 

λειτουργίας υποδομών. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ζητήματος της 

χρηματοδότησης και λειτουργίας των υποδομών πέρα από τα παραδοσιακά απο

κλειστικά πλαίσια του δημόσιου τομέα, με τη συμβολή ιδιωτών και ιδιωτικών κε

φαλαίων (αυτοχρηματοδότηση και συγχρηματοδότηση) και τους όρους που κά

νουν τη συμβολή αυτή εφικτή και επωφελή για το κοινωνικό σύνολο. Στην πα

ρούσα εργασία το ενδιαφέρον εστιάζεται στο θέμα της αυτοχρηματοδότησης, 

κλασικών έργων υποδομής (λιμάνια, δρόμοι, αεροδρόμια, κλπ.), αν και το θέμα 

εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της ιδιωτικής συμμετοχής στα δημόσια έργα. 

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμο, εκτός (και πριν) από την ανάλυση της βιβλιο

γραφίας που άμεσα σχετίζεται με τις εμπειρίες και τη δεοντολογία των αυτο

χρηματοδοτήσεων, να γίνει μια ενδεικτική παρουσίαση του ευρύτερου προβλη

ματισμού που αναπτύχθηκε σχετικά με τη σημασία του δημόσιου κεφαλαίου 

στην κοινωνία και στην οικονομία και κυρίως σχετικά με το σύνολο των αποφά

σεων και ρυθμίσεων που συνεπάγεται η πολιτική συμμετοχής των ιδιωτών στη 

δημιουργία, τη λειτουργία και τη διαχείριση των υποδομών (Κεφάλαιο 1). 

Στη συνέχεια (Κεφάλαιο 2) γίνεται εκτενέστερη αναφορά στην πρό

σφατη οικονομική πολιτική, σχετικά με τη συμμετοχή ιδιωτών σε έργα υποδο

μής και κοινής ωφελείας σε διεθνές επίπεδο, και αναλύεται η σημασία των 

συμβάσεων και τα προβλήματα που συνδέονται με αυτές. 
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Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται μια ειδικότερη προσέγγιση της διεθνούς εμπει
ρίας σχετικά με την αυτοχρηματοδότηση έργων κλασικής υποδομής και δια
τύπωση των βασικών συμπερασμάτων. 

Τέλος, γίνεται αναφορά στην Ελλάδα και στις σχετικές εμπειρίες της, 
με αναφορά κυρίως στις τρεις Συμβάσεις παραχώρησης που συνήφθησαν και 
υλοποιούνται (η μία, το Αεροδρόμιο των Σπάτων, έχει ήδη ολοκληρωθεί και 
λειτουργεί). Σκοπός της εργασίας δεν είναι η λεπτομερής παρουσίαση των 
Συμβάσεων και πολύ περισσότερο η συστηματική αξιολόγηση τους. Σκοπός 
είναι η επισήμανση κάποιων κρίσιμων σημείων στις Συμβάσεις αυτές, αναφο
ρικά και με τις εκτεθείσες απόψεις και εμπειρίες από ανάλογα εγχειρήματα 
σε άλλες χώρες, καθώς και η προβολή μελλοντικών εξελίξεων και ενδεχόμε
νων κινδύνων. Επίσης γίνεται προσπάθεια μιας γενικότερης αποτίμησης της 
δημιουργίας σχημάτων αυτοχρηματοδοτούμενων έργων στην Ελλάδα. 
Σημειώνεται ότι τα έργα αυτά είναι ουσιαστικά συγχρηματοδοτούμενα, επειδή 
χρηματοδοτούνται συγχρόνως, εκτός από τους ιδιώτες, και από το Ελληνικό 
Δημόσιο και την ΕΕ, αλλά γενικά χρησιμοποιείται ο γενικότερος όρος «αυτο-
χρηματοδοτούμενα», επειδή καλύπτει και τις περιπτώσεις αυτές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ 

1.1. Το πρόβλημα των υποδομών 

Κατά την παραδοσιακή οικονομική άποψη οι υποδομές γενικά1 χρημα
τοδοτούνται από δημόσιο χρήμα και λειτουργούν με την ευθύνη και τους κα
νόνες δημόσιων φορέων για την εξυπηρέτηση σκοπών που συχνά είναι πέρα 
από αυτούς που δικαιολογούνται από τις κινήσεις και το χρονικό ορίζοντα της 
αγοράς. Στο πλαίσιο όμως της αναθεώρησης των απόψεων σχετικά με την 
έκταση της δραστηριότητας του δημόσιου τομέα και την αναγκαιότητα και α
ποτελεσματικότητα της (D. Helm και G. Yarrow, 1988, καθώς και M. Beesley 
και St. Littlechild, 1994), τέθηκε και το θέμα της ιδιωτικοποίησης των υποδο
μών, είτε με τη μορφή της εξαρχής συμμετοχής του ιδιωτικού κεφαλαίου στη 
δημιουργία τους, είτε απλώς στη διαχείριση τους είτε και στα δύο με διάφο
ρους συνδυασμούς. Σημασία έχει ότι το θέμα της συμμετοχής ιδιωτών δεν τέ
θηκε μόνο για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας που σε ορισμένες χώρες λει
τουργούσαν ήδη και στο πρόσφατο παρελθόν υπό ιδιωτική ιδιοκτησία και δη
μόσια ρύθμιση (regulation), αλλά ακόμη και για έργα παραδοσιακών υπο
δομών (δρόμοι, αεροδρόμια κλπ.) που γενικά χρηματοδοτούνται από φορο
λογικά έσοδα μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. 

Σε κάθε χώρα βέβαια, όπως αναφέρθηκε, οι ανάγκες δημιουργίας και 
λειτουργίας των υποδομών, καθώς και τα κοινωνικοπολιτικά δεδομένα, ήταν και 
είναι διαφορετικά ποιοτικά και ποσοτικά, και φυσική συνέπεια αυτού είναι και 
η διαφοροποίηση στα σχετικά ερωτήματα και θέματα που τέθηκαν σε συζή
τηση. Στις πρώην ανατολικές χώρες η ανάγκη για νέες και βελτιωμένες υπο
δομές εντασσόταν στις γενικότερες ανάγκες για αλλαγή δομών (οικονομικών 
και πολιτικών) και προσαρμογή της οικονομίας τους στα νέα δεδομένα. 
Ανάλογα διάφορες ήταν οι αιτίες και ανάγκες σε πολλές χώρες ανεπτυγμένες 
και αναπτυσσόμενες. Σε όλες όμως ο γενικός στόχος ήταν η αύξηση της απο
τελεσματικότητας των οικονομικών συντελεστών και συγχρόνως η βελτίωση 
της ποιότητας ζωής. 

1. Η ιστορία του οικονομικού βίου των διαφόρων χωρών βρίθει εξαιρέσεων και 
παρεκκλίσεων από τον κανόνα αυτό, χωρίς όμως να τον αναιρεί. 
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Εκτιμάται ότι στις χώρες του ΟΟΣΑ το ένα πέμπτο της δημιουργίας πα

γίου κεφαλαίου αφορά τις υποδομές (F. Laçasse και Τ. Wall, 1994), αν και είναι 

δύσκολη η ακριβής τεκμηρίωση με τα διαθέσιμα στοιχεία. Εντούτοις, σε κάποι

ες χώρες μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ (Alicia Munnell, 1990) και βέβαια η 

Ελλάδα, για αρκετά χρόνια, παραμελήθηκε η δημιουργία επενδύσεων παγίου 

κεφαλαίου και ειδικότερα υποδομών με αποτέλεσμα προβλήματα εξυπηρέτησης 

αναγκών. Σε ορισμένες άλλες χώρες όμως - γνωστό παράδειγμα το Ηνωμένο 

Βασίλειο - όπου αντίθετα θεωρήθηκε ότι μέχρι το 1978 διάφορα κίνητρα (κυ

ρίως θεσμικά στο πλαίσιο της γραφειοκρατικής νοοτροπίας των δημόσιων ορ

γανισμών) συνέβαλαν σε υπερεπένδυση του Δημοσίου σε υποδομές (D. Helm 

και D. Thompson, 1991), τέθηκαν καταρχήν με οξύτερο τρόπο τα προβλήματα 

διαχείρισης, αν και τελικά η ανανέωση υποδομών είναι το ζητούμενο. 

Στις περισσότερες χώρες, πιέσεις για μείωση των δημοσίων δαπανών 

συχνά καταλήγουν στη μείωση των επενδύσεων, πέρα από το γεγονός ότι συ

χνά οι επιλογές των έργων είναι αποτέλεσμα μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων 

και δεν γίνονται με ορθολογικά κριτήρια. Έτσι οι πιέσεις για εμπλοκή των ιδιω

τών αφενός αποσκοπούσαν στην αναπλήρωση της ανεπαρκούς (για διάφο

ρους λόγους) δημόσιας δραστηριότητας, αφετέρου στον εξορθολογισμό της 

και στην καλύτερη διαχείριση του δημιουργούμενου κεφαλαίου. 

1.2. Η συμβολή των υποδομών στην οικονομική ανάπτυξη 

Η σημασία των υποδομών (με την έννοια του δημόσιου κεφαλαίου) για την 

οικονομική ανάπτυξη είναι θέμα που έχει απασχολήσει αρκετά τους οικονο

μολόγους, ιδιαίτερα τις τελευταίες ΙΟετίες (ενδεικτικά, D. Α. Aschauer, 1990, ΑΙ. 

Murmel, 1990 καθώς και Η. Σεγούρα και Ν. Χριστοδουλάκης 1997, E.C. Ma-

matzakis, 1999). Δεν είναι βέβαια συμπτωματικό ότι η σημασία του θέματος 

φαίνεται ότι αναδείχθηκε περισσότερο τα τελευταία έτη (παρά και κάποιες 

παλαιότερες αναφορές όπως αυτές στους Arrow και Kurz), μετά από τις χρό

νιες και αποτελεσματικές προσπάθειες περιορισμού των δημοσίων δαπανών 

και εξάλειψης, ή έστω μείωσης, των ελλειμμάτων των προϋπολογισμών. 

Συγχρόνως ο εντεινόμενος ανταγωνισμός δημιούργησε συνθήκες που επέβα

λαν τη σχολαστική επανεξέταση και αναθεώρηση απόψεων σε σχέση με την 

τελική αποτελεσματικότητα των χρησιμοποιούμενων μέσων και των επιμέρους 

χειρισμών και εργαλείων οικονομικής πολιτικής. 

Η εκτενής αναφορά στις απόψεις που διατυπώθηκαν κατά καιρούς 

σχετικά με τη σημασία των υποδομών είναι πέρα από τα όρια και τις απαιτή-
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σεις της παρούσας εργασίας. Όπως όμως αναφέρθηκε, θεωρείται σκόπιμη 

μια συνοπτική και ενδεικτική αναφορά στις πιο πρόσφατες απόψεις και διε

ρευνήσεις. 

Στις ΗΠΑ στο τέλος της ΙΟετίας του '80 εκφραζόταν ανοιχτά η διαπί

στωση ότι τα αμέσως προηγούμενα χρόνια είχε παραμεληθεί το απόθεμα του 

δημόσιου2 κεφαλαίου με τρόπο ορατό στην καθημερινή ζωή και το θέμα προ

κάλεσε δημόσιες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ ενδιαφερόμενων 

προσώπων και φορέων. Συγχρόνως αποτέλεσε την αφορμή για ερευνητικές 

εργασίες και συζητήσεις από οικονομολόγους, σχετικά με τη σημασία των υ

ποδομών στην παραγωγικότητα της οικονομίας και στην κοινωνική ζωή, αλλά 

και των επιλογών σχετικά με τη διαχείριση και τη λειτουργία τους. Ενδιαφέρου

σες απόψεις και σχετικές εργασίες παρουσιάσθηκαν στη Μασαχουσέτη στα 

πλαίσια συνεδρίου που οργανώθηκε από την Τράπεζα «Federal Reserve Bank 

of Boston» (AI. H. Munnel, 1990). Οι εργασίες που παρουσιάσθηκαν εστιάστη

καν σε καίρια θέματα-ερωτήματα για τη χρησιμότητα και συμβολή των υπο

δομών στην ανάπτυξη και την κοινωνική ζωή, αλλά και σημαντικά ερωτήματα 

πολιτικής σχετικά με τη δημιουργία, τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των 

υποδομών. 

Μέσω των επιμέρους ζητημάτων που αναλύθηκαν στις σχετικές εργα

σίες και της συζήτησης που επακολούθησε, προέκυψαν συνοπτικά τα εξής: 

Επιβεβαιώθηκε ότι πράγματι οι υποδομές, και κατ' επέκταση οι υπηρεσίες που 

απορρέουν από αυτές, είναι χρήσιμες για τη διατήρηση του περιβάλλοντος, 

την ποιότητα ζωής και τη λειτουργία της οικονομίας. Σχετικά με την τελευ

ταία, γίνεται δεκτό ότι το δημόσιο κεφάλαιο πρέπει να περιλαμβάνεται στη 

συνάρτηση παραγωγής παράλληλα με το ιδιωτικό. Διαφωνίες προέκυψαν ως 

προς το βαθμό που το δημόσιο (πάγιο) κεφάλαιο επηρεάζει την παραγωγικό

τητα της οικονομίας και ασκεί σημαντική ποσοτική επίδραση στα οικονομικά 

μεγέθη [στο ρυθμό αύξησης της παραγωγικότητας και στην απόδοση ιδιωτι

κών κεφαλαίων, όπως υποστηρίζει ο D. Aschauer (1990)] και όχι ως προς την 

επιρροή καθεαυτήν (Η. Aaron, 1990). Εκφράσθηκε βέβαια και η υποψία της 

αντίστροφης σχέσης, δηλαδή της θετικής επίδρασης της ταχείας ανάπτυξης 

και αύξησης της παραγωγικότητας στην αύξηση των δημοσίων επενδύσεων 

2. Διευκρινίζεται ότι η εμπειρική έρευνα και η συζήτηση εστιάζονται στο πάγιο 
κεφάλαιο μόνο για πρακτικούς λόγους, ενώ σαφώς έχει αναγνωρισθεί (ΑΙ. Munnell, 
1990) ότι στην έννοια του κεφαλαίου γενικά περιλαμβάνεται και το ανθρώπινο κεφά
λαιο και η τεχνογνωσία. 
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(H. Aaron, 1990 και R. Musgrave, 1990). Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι η 
θετική και σημαντική συσχέτιση των δημόσιων επενδύσεων με τα συνολικά 
οικονομικά μεγέθη (προϊόν, απασχόληση, ιδιωτικές επενδύσεις) τεκμηριώνεται 
καλύτερα με διαστρωματικά στοιχεία (μεταξύ Πολιτειών, ΑΙ. Munnell, 1990) και 
όχι διαχρονικά, όπου κυριαρχεί η τάση και βέβαια η αμοιβαία επίδραση διάφο
ρων παραγόντων. Η ουσιαστικότερη επίδραση των υποδομών που προκύπτει 
από τα διαστρωματικά στοιχεία πρέπει να συνδεθεί και με τη σημασία των υ
ποδομών ως ανταγωνιστικού χαρακτηριστικού μεταξύ των Πολιτειών. Επιση
μαίνεται μάλιστα ότι κατά την εξέταση της επίδρασης των υποδομών κατά εί
δος, διαπιστώθηκε εντονότερα θετική η επίδραση των έργων ύδρευσης-απο-
χέτευσης, με την επίδραση των αυτοκινητοδρόμων να έπεται και των άλλων 
υποδομών να φαίνεται αμελητέα. Είναι γενικά διαπιστωμένη, όμως, η δυσκο
λία μιας επαρκούς και συνεπούς απάντησης για το βαθμό της συμβολής των 
υποδομών στην ανάπτυξη. 

Εξάλλου, ενώ αναγνωρίζεται η θετική επίδραση των υποδομών στην 
ποιότητα ζωής και το περιβάλλον, επισημαίνεται ότι πολλά από τα στοιχεία της 
επίδρασης αυτής δεν υπεισέρχονται στον υπολογισμό του εθνικού προϊόντος. 

Τέθηκε ακόμη το θέμα του κόστους των διατιθέμενων πόρων (Ann Fri-
edlaender, 1990) το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη στις συναρτήσεις παραγω
γής και επομένως δεν απαντάται το ερώτημα της αποδοτικής κατανομής των 
πόρων και μάλιστα των μελλοντικών. Επισημάνθηκαν επίσης τα οφέλη μιας α
ξιολόγησης των δημόσιων επενδύσεων με τη μέθοδο «ανάλυσης κόστους-ω-
φελειών» (cost-benefit analysis, R. Musgrave, 1990). 

Τα εθνικολογιστικά στοιχεία εξάλλου βεβαιώνουν ότι οι ΗΠΑ έχουν 
πράγματι μειώσει τις δαπάνες για επενδύσεις σε υποδομές μετά το τέλος της 
10ετίας του '60, αλλά σοβαρές διαφωνίες ανεφύησαν σχετικά με την ανάγκη 
περισσότερων υποδομών. Από τη μια πλευρά κάποιοι πιστεύουν ότι υφίσταται 
στενή σύνδεση μεταξύ δημοσίων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου και οικονομι
κής και κοινωνικής ευημερίας, η οποία δεν εξυπηρετείται επαρκώς από το 
υφιστάμενο κεφάλαιο, από την άλλη υποστηρίζεται ότι ιδιαίτερα κρίσιμη είναι 
η αποδοτική διαχείριση του υφιστάμενου κεφαλαίου και η αύξηση του πρέπει 
να συναρτάται με συνθήκες αριστοποίησης της επένδυσης και της λειτουρ
γίας της (συνθήκες επιλογής των έργων, χρηματοδότησης, τιμολόγησης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, γενικά καλύτερο μάνατζμεντ). 

Όσον αφορά στην επάρκεια των επενδύσεων, παρατηρήθηκε ότι οι απο
φάσεις και τα κίνητρα για τις επενδύσεις αυτές δεν είναι συχνά συνεπή με αυτά 
που απορρέουν από τη λογική των οικονομολόγων και την οικονομική θεωρία 
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ούτε τα μακροχρόνια κοινωνικά συμφέροντα (G. Peterson, 1990). Αντίθετα, πολ

λές φορές οι αποφάσεις για επενδύσεις εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες 

(βλ. και Καπόπουλος, 1997) που υπόκεινται στην ικανοποίηση όσων καλούνται 

να πληρώσουν φόρους (δημοψηφίσματα, έρευνες δημοσκόπησης κλπ.) χωρίς 

ευρύτερο ορίζοντα για την εκτίμηση των συλλογικών ωφελειών (μέλλουσες 

γενιές), ή/και με τρόπο στατικό χωρίς ενσωμάτωση των προσδοκιών (ΑΙ. Blinder, 

1990). Επισημάνθηκε επίσης από τον J. Α. Tarr (1990) ο ρόλος των σημαντικών 

εξωγενών παραγόντων (τεχνολογικές αλλαγές, πληθυσμιακές, μεγάλη αστικο

ποίηση, διάθεση πόρων από το φόρο καυσίμων) που ιστορικά ενθάρρυναν την 

πραγματοποίηση επενδύσεων και σήμερα δεν υφίστανται στις Η ΠΑ. Αντίθετα, 

παρατηρούνται προβλήματα στην κατανομή των επενδυτικών πόρων και στην 

αποτελεσματική τιμολόγηση των υπηρεσιών και φορολόγησης των χρηστών της 

υποδομής (C. Winston, 1990) καθώς και στη χρηματοδότηση (Ε. Grämlich, 1990). 
Σχετικά με τη χρηματοδότηση των επενδύσεων παρατηρήθηκε ότι είναι 

σκόπιμο (Ε. Grämlich), τουλάχιστον στο πλαίσιο του πολιτειακού συστήματος 

των ΗΠΑ, αυτές να χρηματοδοτούνται κυρίως από τους χρήστες, ή και τους 

τοπικούς-πολιτειακούς φορείς, κατά περίπτωση. Η αξιοποίηση των ενισχύσεων 

της ομοσπονδιακής κυβέρνησης πρέπει να γίνεται με την ευθύνη της κάθε πολι

τείας, επειδή έτσι οι επενδύσεις καθοδηγούνται από ορθολογικότερα κίνητρα. 

Τέλος, τέθηκε ευθέως το θέμα των προοπτικών ιδιωτικοποίησης των 

υποδομών από τους J. Α. Gomez-lbanez, J. R. Mayer και D. E. Luberoff (1991), 

οι οποίοι αποσαφηνίζουν ότι σε καμιά περίπτωση οι ιδιωτικές επενδύσεις δεν 

πρέπει να υποκαθιστούν τις δημόσιες και διατυπώνουν κάποιες ενδιαφέρουσες 

απόψεις για τους ρόλους Δημοσίου-ιδιωτών που θα εκτεθούν παρακάτω. 

Σχετικά με τη συμβολή των υποδομών στα οικονομικά μεγέθη, αξίζει 

να αναφερθεί επίσης η διερεύνηση της συμβολής των υποδομών στην παρα

γωγικότητα του ιδιωτικού κεφαλαίου και για τα ελληνικά δεδομένα από τους 

Η. Σεγούρα και Ν. Χριστοδουλάκη (1997). Στην εργασία αυτή διερευνήθηκαν 

διάφορες απόψεις της συμβολής των υποδομών στην παραγωγικότητα της 

μεγάλης βιομηχανίας (θετική επίδραση στην αύξηση του προϊόντος και στη 

μείωση του κόστους παραγωγής) με στατιστικά στοιχεία μέχρι το 1990. 

Επιπλέον έγινε κάποια εκτίμηση της επάρκειας των υποδομών στην Ελλάδα 

με βάση τη σύγκριση της «σκιώδους τιμής»3 τους με τη μέση τιμή του κό-

3. Η σκιώδης τιμή των δημόσιων υποδομών αντανακλά την εξοικονόμηση πόρων 
(κεφαλαίου και εργασίας) που προκαλείται από την αύξηση του αποθέματος δημόσι
ου κεφαλαίου κατά μία μονάδα, ή το μη αμειβόμενο οριακό όφελος των ιδιωτών από 
μια οριακή μονάδα υποδομών. 
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στους χρήσης των υποδομών. Από την εκτίμηση αυτή διαπιστώνεται σημαντι

κή ανεπάρκεια και επομένως περιθώρια και ανάγκες αύξησης των υποδομών 

στο μέλλον. Η θετική επίδραση του δημοσίου παγίου κεφαλαίου στην παρα

γωγικότητα της ελληνικής βιομηχανίας τεκμηριώνεται και από τη σχετική 

εργασία του Μαματζάκη (1999). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως, λόγω και του αντικειμένου της παρούσας 

εργασίας, έχει η ανάλυση των απόψεων και διερευνήσεων σχετικά με το πλαί

σιο και τους όρους συμμετοχής των ιδιωτών στη δημιουργία και διαχείριση 

των επενδύσεων υποδομών, καθώς και τις προϋποθέσεις επιτυχίας της συμ

μετοχής αυτής. 

1.3. Η αποτελεσματικότητα της ιδιωτικής συμμετοχής στις υποδομές και η 

ανάγκη των ρυθμίσεων 

Οι απόψεις που εκτέθηκαν μέχρι τώρα βοηθούν να γίνει κατανοητό το 

ενδιαφέρον για ανανέωση των υποδομών στο σύγχρονο κόσμο και αποτελούν 

μια χρήσιμη εισαγωγή στο γενικότερο προβληματισμό για τα αναμενόμενα 

οφέλη, αλλά δεν αρκούν για την αναζήτηση των προσφορότερων λύσεων και 

μεθόδων αναφορικά με τις αποφάσεις δημιουργίας, λειτουργίας και διαχείρι

σης των υποδομών. 

Σχετικά με το ζήτημα της εμπλοκής των ιδιωτών στις επενδύσεις υπο

δομών, που είναι και το κύριο ενδιαφέρον της εργασίας αυτής, πολύ ενδιαφέ

ρουσες απόψεις διατυπώθηκαν από πολλές πλευρές, πρόσωπα και φορείς 

σχετικά και με την αποτελεσματικότητα των κινήτρων και της δραστηριότητας 

τους βραχυχρόνια και μακροχρόνια, καθώς και σχετικά με τα ενδεδειγμένα ό

ρια ευθύνης και συνεργασίας των ιδιωτών και του Δημοσίου (J. Α. Gomez-lba-

nez, J. R. Mayer και D. E. Luberoff, 1991, D. Helm και D. Thompson, 1991, κα

θώς και Stefan Szymanski, 1991, G. J. Fielding και D. B. Klein, 1993 κ.ά.). 

To κύριο θέμα σχετικά με τις ιδιωτικοποιήσεις υποδομών αποτελεί η πο

λυσυζητημένη αποτελεσματικότητα (efficiency) της ιδιωτικής παρέμβασης. Κατά 

τους J. Α. Gomez-lbanez, J. R. Mayer και D. E. Luberoff (1991) το ζήτημα της 

αποτελεσματικότητας των ιδιωτών στις επενδύσεις υποδομών και την τιμολό

γηση υπηρεσιών είναι θέμα προς διερεύνηση και όχι δεδομένο εκ των προ

τέρων, όπως συχνά υπονοείται. Σύμφωνα με την άποψη τους, η εμπλοκή των 

ιδιωτών κυρίως θα επηρεάσει την κατανομή των βαρών μεταξύ χρηστών, 

φορολογουμένων, επενδυτών και άλλων εμπλεκόμενων ομάδων κατά περί

πτωση, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα εξασφαλισθεί μειωμένο κόστος για το 
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έργο, παρά τη μεγαλύτερη ευελιξία των ιδιωτών σε διάφορα σχετικά θέματα, 

όπως η παραγωγικότερη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων (σε χρόνο και 

χρήμα) και η εφαρμογή καταλληλότερης τιμολογιακής πολιτικής. 

Εκείνο που οπωσδήποτε θα συμβεί θα είναι κάποια ανακατανομή βα

ρών και ωφελειών. Ειδικότερα, άμεσα χαμένοι θα είναι οι συνδικαλισμένοι ερ

γαζόμενοι των δημοσίων επιχειρήσεων, ενώ θα μπορούσαν να κερδίσουν οι ά

νεργοι που θα βρουν δουλειά σε ενδεχόμενη αύξηση της απασχόλησης λόγω 

βελτίωσης της ανταγωνιστικής εικόνας της συγκεκριμένης χώρας, αλλά και οι 

χρήστες των υποδομών από τη διάθεση και λειτουργία τους γενικότερα. Σε 

κάθε περίπτωση μπορεί να είναι διαφορετικοί οι χαμένοι (π.χ. ιδιοκτήτες γης 

σε περίπτωση απαλλοτριώσεων), και οι ωφελημένοι, ανάλογα με τις πραγμα

τικές συνθήκες του έργου και το συμβατικό πλαίσιο. Μεταξύ των κερδισμέ

νων είναι σίγουρα οι φορολογούμενοι που επιβαρύνονται με λιγότερους φό

ρους και οι επενδυτές στο μέτρο που τους επιτρέπεται να πραγματοποιούν 

μονοπωλιακά κέρδη, ή ακόμη και να βελτιώνουν τη σύνθεση του επενδυτικού 

χαρτοφυλακίου τους. 

Με αναφορές σε παραδείγματα ιδιωτικής συμμετοχής στις ΗΠΑ - δρό

μοι με διόδια και διάθεση αποβλήτων - οι πιο πάνω συγγραφείς υποστηρίζουν 

ότι οι ιδιώτες είναι γενικά καλύτεροι στην οργάνωση της παραγωγής και στο 

χειρισμό διαφόρων στοιχείων του κόστους, π.χ. απαλλοτριώσεις, αν δεν υπάρ

χουν περιπλοκές που δεν μπορούν να χειριστούν. Επίσης σε τομείς με μεγά

λη ανάπτυξη της τεχνολογίας - ως παράδειγμα χρησιμοποιείται η διάθεση 

στερεών αποβλήτων (waste disposal) - αυτοί έχουν το κίνητρο και την ικανό

τητα εφαρμογής αποδοτικότερων λύσεων. 

Όσον αφορά στην τιμολογιακή πολιτική, οι ιδιωτικοί φορείς μπορεί να 

είναι περισσότερο ικανοί στην τιμολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών 

σύμφωνα με το οριακό κόστος κατά περίπτωση, αλλά δεν πρέπει να διαθέ

τουν μονοπωλιακή δύναμη, επειδή τότε δεν θα είναι δυνατό να περάσει στους 

χρήστες το οποιοδήποτε όφελος από την ενδεχομένως αποτελεσματικότερη 

παραγωγή των υπηρεσιών. Όμως και οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις σχετικά με 

τις τιμές, που είναι συνήθως αναγκαίες, μπορεί να στρεβλώσουν τα οικονομικά 

δεδομένα και τελικά τα οφέλη της ιδιωτικής παρέμβασης. 

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, αυτοί πιστεύουν ότι οι ιδιώτες δεν έ

χουν αναγκαστικά ευκολότερους τρόπους άντλησης κεφαλαίων και επισημαί

νουν διαφορές στη φορολόγηση και στο κόστος χρήσης κεφαλαίου μεταξύ 

Δημοσίου και ιδιωτών. Οι διαφορές αυτές, ή το κόστος αποφυγής τους, πρέ

πει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να εκτιμηθεί το συνολικό απαιτούμε-
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νο κεφάλαιο σε κάθε περίπτωση. Τελικά θα προκύψει αύξηση της αποτελε

σματικότητας, αν οι ιδιώτες μπορούν να μειώσουν το ποσό του απαιτούμενου 

κεφαλαίου ή τους σχετικούς κινδύνους. 

Στην προσπάθεια γενικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων από την 

εμπλοκή των ιδιωτών, η απάντηση δεν μπορεί να είναι γενική αλλά διαφορο

ποιημένη ανάλογα με το συγκεκριμένο έργο. Είναι όμως εύλογο ότι η ιδιωτι

κή συμμετοχή στη χρηματοδότηση και λειτουργία των υποδομών καταλήγει 

σε ανακατανομή ωφελειών και βαρών μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών4 ομά

δων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα. Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι η ιδιω

τικοποίηση των υποδομών συμφέρει όταν η προσδοκώμενη αποτελεσματικό

τητα του εγχειρήματος φαίνεται σημαντική και οι ιδιώτες δεν έχουν μονοπω

λιακή δύναμη, οπότε και τα οφέλη που προκύπτουν είναι περισσότερα και δια

χέονται ευρύτερα (περνούν στους χρήστες). Η αποτελεσματικότητα εκτιμάται 

ότι μπορεί να είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση της διάθεσης αποβλήτων, σε 

σύγκριση με τους αυτοκινητοδρόμους (τουλάχιστον για τα δεδομένα των 

Η ΠΑ, όπου έγινε η σχετική έρευνα), επειδή η απαιτούμενη τεχνολογία και 

συνθετότητα των εγκαταστάσεων επιτρέπουν την ανάδειξη των πλεονεκτημά

των των ιδιωτών επιχειρηματιών. Ίσως το σημαντικότερο όφελος της εμπλο

κής του ιδιωτικού τομέα προκύπτει από την πίεση που έμμεσα ασκείται στις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές για εκλογίκευση των αποφάσεων σχετικά με τις 

δαπάνες και ,τη φορολογία σύμφωνα με ορθολογικά οικονομικά κριτήρια. 

Εξάλλου η συζήτηση για το μεγάλο κόστος της υποδομής και για την 

αποδοτικότητα της ιδιωτικής παρέμβασης αγνοεί ή βάζει σε δεύτερη μοίρα 

κάποια σημαντικά ερωτήματα σε σχέση με την υποδομή. Τα ερωτήματα αυτά 

σχετίζονται με διάφορες βασικές επιλογές που συνεπάγονται κόστη και οφέλη 

μη χρηματικά και με το πρόβλημα της κατανομής τους. Τέτοια θέματα είναι η 

χωροθέτηση των έργων, πολύ σημαντική επιλογή για ορισμένα από αυτά (δρό

μοι, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων κλπ.), επιλογές σε σχέση με το 

περιβάλλον και ενδεχόμενες άλλες παρεμβάσεις του Δημοσίου σε σχέση με 

την ανάμειξη των ιδιωτών (π.χ. αλλαγές στη φορολογία ή έλεγχος τιμών). 

Το Δημόσιο οφείλει να προβληματισθεί σχετικά με τις ιδιαιτερότητες 

κάθε έργου ή κατηγορίας έργων, αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα της α

γοράς στην παραγωγή και παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, τα σχετι-

4. Κατά τον A.A. Walters (1990), η μείωση των ωφελημάτων κάποιων κοινωνι
κών ομάδων, π.χ. των συνδικάτων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλει
ας, μπορεί να είναι επιθυμητός στόχος. 
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κά οφέλη που μπορεί να παρέχουν οι ιδιώτες, τα περιβαλλοντικά προβλήμα
τα και τις εξωτερικές οικονομίες που θα προκύψουν καθώς και τις αναμενόμε
νες ανακατανομές βαρών και ωφελημάτων, ενόψει των ιδιωτικοποιήσεων. Πρέπει 
επίσης να μην παραβλέπει το γεγονός ότι η εμπλοκή των ιδιωτών θα πρέπει 
να είναι συμπληρωματική και δεν θα πρέπει να καταλήξει σε περιορισμό των 
συνολικών επενδύσεων σε υποδομές. Ειδικά για το τελευταίο υποστηρίζουν ότι, 
εάν το Δημόσιο και οι ιδιώτες απευθύνονται στις ίδιες πηγές για άντληση κε
φαλαίων (μέσω έκδοσης ομολόγων ή άλλων δανειακών κεφαλαίων), η συμμε
τοχή των ιδιωτών δεν θα αυξήσει τελικά τα κεφάλαια που κατευθύνονται σε 
υποδομές, ή και αν το κάνει, αυτό θα σημαίνει τη ματαίωση κάποιων άλλων 
επενδύσεων. 

Παρ' όλο που γενικά δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει κανείς με την 
ανάλυση που προηγήθηκε σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ιδιωτικής 
συμμετοχής, μπορεί εύκολα να αντιτείνει κάποια επιχειρήματα στην τελευταία 
παρατήρηση για την αδυναμία αύξησης των επενδύσεων υποδομών με τη συμ
μετοχή αυτή. Ό,τι ισχύει για το σύνολο των οικονομιών, ή για μια μεγάλη α
νεπτυγμένη χώρα όπως οι Η ΠΑ, δεν ισχύει αναγκαστικά για μια μικρή χώρα 
που διαθέτει περιορισμένα εσωτερικά κεφάλαια και προσπαθεί να επιταχύνει 
την ανάπτυξη της προσελκύοντας κεφάλαια από το εξωτερικό και μάλιστα για 
μακροχρόνιες τοποθετήσεις. 

Παράλληλα βέβαια πρέπει να γίνει δεκτό ότι η ιδιωτική συμμετοχή δεν 
πρέπει να αποτελεί άλλοθι για τη μείωση των δημοσίων επενδύσεων τουλάχι
στον μακροχρόνια, γι' αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα η σημασία που αποδίδουν 
οι J. Α. Gomez-lbanez, J. R. Mayer και D. E. Luberoff (1991) στην επάρκεια 
κεφαλαίων για τη διατήρηση των δημοσίων επενδύσεων. Η διατήρηση των 
επενδύσεων αυτών όμως - τουλάχιστον ως προς το είδος των έργων -, έστω 
και με ιδιωτικά κεφάλαια, κάποιες φορές μπορεί να καταλήξει να είναι απα
ραίτητη και στην ανάγκη αυτή παραπέμπει η παρατήρηση των F. Laçasse και 
Τ. Wall (1994) ότι η συμμετοχή των ιδιωτών δεν πρέπει μόνο να χρησιμοποι
είται για να γίνει υπέρβαση των περιορισμών του προϋπολογισμού, αλλά και 
για να γίνει υπέρβαση των αδυναμιών του, όπως η αθροιστική εξίσωση των 
δαπανών, καταναλωτικών και επενδυτικών. Επειδή δηλαδή στην προσπάθεια 
συγκράτησης των δαπανών του Δημοσίου, οι επενδυτικές δαπάνες δεν τυχαί
νουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από ό,τι οι καταναλωτικές, γίνεται αναγκαία 
η καταφυγή στην ιδιωτική χρηματοδότηση των παραδοσιακών «δημόσιων» 
επενδύσεων. Θα μπορούσε αντίστροφα να παρατηρηθεί ότι, εάν οι συνθήκες 
(συγκεκριμένων έργων ή γενικότερες) κάνουν ασύμφορη την ιδιωτική χρημα-

26 



τοδότηση, θα πρέπει να υπάρξει συντονισμένη προσπάθεια περιορισμού των 

καταναλωτικών δαπανών εις όφελος των επενδυτικών. 

Η αποτελεσματικότητα των ιδιωτικοποιήσεων στις υποδομές, με το 

ερώτημα για το εάν αποτελεί ένα σύμφυτο ή ένα υπό αναζήτηση χαρακτηρι

στικό, έχει απασχολήσει αρκετά την οικονομική βιβλιογραφία και πολιτική και 

σε σχέση με την ενδεδειγμένη πολιτική και τις ιδιωτικοποιήσεις των επιχειρή

σεων δημόσιας ωφέλειας και δημόσιων υπηρεσιών γενικότερα (D. Helm και G. 

Yarrow, 1988, και D. Helm και D. Thompson, 1991). Οι τελευταίοι, αναφορικά 

με την αποτελεσματικότητα των ιδιωτικοποιήσεων υποδομών στις μεταφορές, 

υποστηρίζουν ότι το θέμα πρέπει να κριθεί με βάση τις μακροχρόνιες συνέ

πειες στις αποφάσεις για επένδυση, το επίπεδο παραγωγικής ικανότητας και 

την ποιότητα των υπηρεσιών [που διαμορφώνονται και με βάση τις ρυθμίσεις 

που διέπουν το όλο εγχείρημα, όπως το θέτουν και οι D. Helm και G. Yarrow 

(1988) σε ένα γενικότερο πλαίσιο]. 

Συγκεκριμένα οι Helm και Thompson υποστηρίζουν ότι, υπό ορισμένες 

συνθήκες, οι ρυθμίσεις στις συμβάσεις παραχώρησης έργων υποδομής πάγιας 

κεφαλαιακής δέσμευσης (sunk investment, κυρίως δρόμοι, αεροδρόμια, το 

τούνελ της Μάγχης) παρέχουν κίνητρα για υποεπένδυση εκ μέρους των ιδιω

τών συμβασιούχων, χωρίς να διαθέτουν (την εποχή εκείνη τουλάχιστον -1991) 

επαρκή τεκμήρια για το εάν πράγματι αυτό συνέβαινε στην πράξη. Σημασία 

έχει το γεγονός ότι, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σαφείς δεσμεύσεις 

των ιδιωτών για τη διατήρηση της παραγωγικής ικανότητας και ποιότητας της 

υποδομής που διαχειρίζονται και αντίστροφα υπερτερούν οι οικονομικοί στό

χοι των ιδιωτών, είναι δυνατό να καταλήξει η σύμβαση σε μείωση των απαι

τούμενων επενδύσεων και υποβάθμιση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης (σε 

ποιότητα ή/και ποσότητα) προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα του επεν

δυμένου κεφαλαίου. Αναλύοντας μάλιστα διάφορες εναλλακτικές περιπτώσεις 

εξηγούν πώς η ελαστικότητα της ζήτησης υπηρεσιών (σε περίπτωση αρχικής 

υπερεπένδυσης) μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική υποαξιοποίηση της υποδο

μής, ή αντίστροφα, σε περίπτωση αρχικής ανεπάρκειας της υποδομής, η ελα

στικότητα δεν οδηγεί σε σημαντική χειροτέρευση της παρεχόμενης εξυπηρέ

τησης, επειδή η ζήτηση στρέφεται σε άλλους τρόπους εξυπηρέτησης. 

Αντίστροφα, αν η ζήτηση είναι ανελαστική, σε περίπτωση υπερεπένδυσης τα 

αποτελέσματα δεν θα είναι τόσο δυσμενή, ενώ σε περίπτωση υποεπένδυσης 

θα οδηγήσουν σε σχετικά σημαντική χειροτέρευση της ποιότητας της υπηρε

σίας. Παρά το γεγονός ότι οι απώλειες για το κοινωνικό σύνολο, δηλαδή το 

κοινωνικό κόστος, διαφέρει σε κάθε περίπτωση (υποαξιοποίηση ή υποεπένδυ-
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ση) ανάλογα με διάφορους παράγοντες, εκτιμάται από αυτούς ως σημαντικό

τερο το κόστος της υποεπένδυσης μάλλον παρά της υποαξιοποίησης. Ειδικά 

για την υποδομή των μεταφορών παρατηρείται (D. Helm και G. Yarrow, 1988) 

ότι λόγω της συμπληρωματικότητάς τους με άλλους οικονομικούς κλάδους η 

υπερεπένδυση είναι γενικά καλύτερη από την υποεπένδυση, έστω και με 

κάποιο κόστος (premium). Βέβαια, εάν υπάρχει ανταγωνισμός, π.χ. από κάποιο 

άλλο έργο με ανταγωνιστικές υπηρεσίες, τότε ο κίνδυνος που απορρέει από 

την υποεπένδυση είναι οπωσδήποτε μικρότερος. 

Η σημασία της διατήρησης και αύξησης των απαιτούμενων επενδύσεων 

είναι πρωταρχική και είναι ένας βασικός ή κατά τους D. Helm και D. Thompson 

(1991) ο βασικότερος5 λόγος των ιδιωτικοποιήσεων. Οι λόγοι υστέρησης των 

επενδύσεων σχετίζονται με τη μονοπωλιακή φύση των εξυπηρετήσεων που προ

σφέρουν οι υποδομές αυτές και την οποία βέβαια εκμεταλλεύονται οι ιδιώτες 

επιχειρηματίες που αποκτούν τα σχετικά δικαιώματα. Η αύξηση της ανταγωνι

στικότητας στην προσφορά εναλλακτικών υποδομών (βλ. και St. Szymanski, 

1991) είναι βέβαιο ότι μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση, αλλά δεν είναι εύκο

λη και ρεαλιστική υπόθεση ειδικά για τις μεταφορές. Ρυθμίσεις σχετικές με την 

τιμολογιακή πολιτική (π.χ. με την επιβολή τελών συμφορήσεως) ή που να συν

δέουν τις τιμές με επενδυτικά προγράμματα, μπορεί κατά περίπτωση να βοη

θήσουν, αλλά η έκβαση τους δεν είναι πάντα θετική. 

Αυτές οι επιφυλάξεις δεν σημαίνουν ότι δεν υπάρχουν κάποια περι

θώρια ρυθμίσεων κατά περίπτωση. Είναι βέβαιο όμως ότι δεν υπάρχει τέλεια 

ρύθμιση, εφόσον οι προς ρύθμιση παράγοντες είναι διάφοροι (τιμολογιακή 

πολιτική, ποιότητα λειτουργίας κλπ.) και δεν είναι δεκτικοί ενός ενιαίου και 

συνεπούς διακανονισμού (το θέμα αναλύεται και στη συνέχεια σε σχέση με 

τους ρυθμιστικούς κινδύνους). 

Με τη μείωση της ανάγκης ρυθμίσεων και επομένως με την ευελιξία 

στη λειτουργία της επένδυσης σχετίζεται και το θέμα της εμπιστοσύνης μετα

ξύ ιδιώτη-Δημοσίου σχετικά με «ανάρμοστη» ευκαιριακή συμπεριφορά 

(opportunistic behaviour). Όσο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη υπάρχει μεταξύ των 

δύο πλευρών, τόσο μικρότερη είναι η ανάγκη λεπτομερών ρυθμίσεων που 

5. Η άποψη αυτή εκφράζεται και στην Έκθεση της αγγλικής Βουλής των Κοι
νοτήτων σχετικά με την κατάσταση των Βρετανικών Σιδηροδρόμων (BR), όπως αυτή 
σχολιάζεται από τον C. Nash (1993). Σύμφωνα με την Έκθεση αυτή, υψηλού επιπέδου 
επενδύσεις είναι απαραίτητες και κρίσιμες για το μέλλον των Σιδηροδρόμων και, χωρίς 
αυτές, θα είναι μικρής σημασίας οι όποιες μεταβολές στην οργάνωση της λειτουργίας 
και στην ιδιοκτησιακή τους μορφή. 
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μπορεί να έχουν και αντίθετο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Αυτός είναι 

ένας επιπλέον λόγος, πέρα από τα μειονεκτήματα του μονοπωλίου καθεαυτό, 

για την εισαγωγή στοιχείων ανταγωνισμού με παράλληλες ή βοηθητικές δρα

στηριότητες, όπου αυτό είναι εκ των πραγμάτων δυνατό. 

Οι παράλληλες ή βοηθητικές δραστηριότητες, όπως είναι π.χ. τα κατα

στήματα στο χώρο αεροδρομίου, βελτιώνουν το ανταγωνιστικό πλαίσιο του 

έργου και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που σχετίζονται έμμεσα με αυτό. 

Οι δραστηριότητες αυτές, ενώ έχουν περισσότερο ανταγωνιστικό χαρακτήρα, 

δεν προσφέρουν υπηρεσίες με την έννοια της δημόσιας ωφέλειας και συγ

χρόνως παρέχουν επιπλέον έσοδα σε αυτόν που διαχειρίζεται το έργο υπο

δομής με τα μονοπωλιακά χαρακτηριστικά. Έτσι υπάρχει η ευχέρεια εκ μέ

ρους του ρυθμιστή, που είναι κάποια δημόσια αρχή, να επιτρέπει προσαρμο

γή των τιμών6, δηλαδή των επιβαρύνσεων των χρηστών λιγότερο ή περισσό

τερο αναλογική από τη μεταβολή του κόστους (οριακού ή μέσου), ώστε να υ

πάρχει κίνητρο αποτελεσματικής συμπεριφοράς από τον επιχειρηματία (μείω

ση κόστους, βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών). 

Από τις απόψεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει η μεγάλη 

σημασία του ανταγωνισμού και η ανάγκη περιορισμού, όσο είναι δυνατόν, των 

μονοπωλιακών συνθηκών που επικρατούν στη δημιουργία και χρήση πολλών 

υποδομών και ειδικά των μεταφορών. Η σημασία του ανταγωνισμού αφορά 

όλα τα στάδια και τα στοιχεία δημιουργίας και λειτουργίας των υποδομών: 

ανταγωνισμός πριν από την ανάληψη της κατασκευής, ανταγωνισμός κατά τη 

δημοπρασία, και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, με εξασφάλιση ανταγωνι

στικότητας στην αγορά εισροών και εκροών της επένδυσης. 

Θεωρείται γενικά ότι δεν πραγματοποιούνται αποκλειστικώς ιδιωτικά έργα 

τέτοιου είδους, ακριβώς λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζουν στην πράξη. 

Ενδιαφέρουσες σχετικά με τα κίνητρα των επενδύσεων σε υποδομή 

μεταφορών είναι οι απόψεις του Stefan Szymanski (1991). Αυτός υποστηρίζει 

ότι, όταν υπάρχει ανταγωνισμός για τη δημιουργία ενός έργου (π.χ. αναμένε

ται η ανάληψη και λειτουργία ενός ανταγωνιστικού7 έργου) επισπεύδεται η 

6. Βλέπε D. Helm και Yarrow καθώς και D. Starkie (1991), όπου αναφέρεται ο 
τύπος προσαρμογής των τιμών από το ρυθμιστή, σε ορισμένες ιδιωτικοποιημένες επι
χειρήσεις (κοινής ωφέλειας και αεροδρόμια) RPI - Χ, όπου Χ λαμβάνει μια αλγεβρική 
τιμή ανάλογα με την περίπτωση, δηλαδή εάν παράλληλες δραστηριότητες εξασφαλί
ζουν επιπλέον, ή επί έλαττον έσοδα από τη λειτουργία της βασικής υποδομής. 

7. Χαρακτηριστική σχετικά είναι η περίπτωση της Εγνατίας οδού, η απόφαση 
για την κατασκευή της οποίας επισπεύσθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και την ΕΕ, εν-
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επένδυση, ενώ αντίθετα ο μονοπωλητής αναβάλλει την επένδυση αναμένο

ντας ευνοϊκότερες συνθήκες εκμετάλλευσης (τουλάχιστον στην περίπτωση 

που διαγράφονται ευνοϊκές αναπτυξιακές προοπτικές). 

Αναλυτικότερα, ο Szymanski υποστηρίζει ότι γενικά για την κατηγορία 

αυτή των επενδύσεων υπάρχει χρονική διαφοροποίηση των κινήτρων επένδυσης 

για το Δημόσιο και τους ιδιώτες και συνεπώς υφίσταται ανάγκη συγχρονισμού 

τους. Ο εκτιμήσεις για την επιθυμητή στιγμή επένδυσης από το Δημόσιο και τους 

ιδιώτες μπορεί να διαφέρουν συστηματικά, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, 

τις προσδοκίες και τους ακριβείς όρους της επένδυσης (όπως αυτοί πιθανολο

γούνται από τις δύο πλευρές, θα πρέπει να προστεθεί). Η εκάστοτε κυβέρνηση 

μπορεί να συγχρονίσει τους σχεδιασμούς αυτούς σύμφωνα με το δημόσιο όφε

λος, με διάφορες ρυθμίσεις αναφορικά με τις συνθήκες παραχώρησης όπως π.χ. 

επιβαρύνσεις, χρονική επέκταση ή συρρίκνωση δικαιωμάτων σχετικά με την πα

ραχώρηση κλπ. που η επίδραση τους δεν είναι πάντα προφανής. Αναφέρουν χα

ρακτηριστικά τη σύμβαση για το τούνελ της Μάγχης όπου το προσδοκώμενο κοι

νωνικό όφελος ήταν μεγαλύτερο του ιδιωτικού λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού 

των διακινουμένων αλλά και του μεγέθους του έργου. Εκ των υστέρων εκτιμάται 

(J. Kay, ΑΙ. Manning και St. Szymanski, 1989), με βάση χρονολογικές σειρές και 

εκτιμήσεις του μεταφορικού όγκου, ότι η μεγιστοποίηση του κοινωνικού και ιδιω

τικού οφέλους εξασφαλιζόταν με την έναρξη λειτουργίας του τούνελ γύρω στο 

1980. Τελικά έγινε δυνατό να επισπευσθεί η ανάληψη της επένδυσης από ιδιώ

τες - το 1984 παραχωρήθηκε το έργο και λειτούργησε μετά από δέκα χρόνια -

(ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου, http:// 

www.planning.detr.uk/cdr/05.htm) αν και κατά τους προαναφερόμενους, σε 

κάποιο βαθμό τα πράγματα αφέθηκαν στην τύχη. Μνημονεύονται κάποια σημεία 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως η 55ετής διάρκεια της παραχώρησης, συγχρό

νως με τη δυνατότητα δημιουργίας και δεύτερου τούνελ από τον παραχωρησιού-

χο (ή από άλλον όχι νωρίτερα από το 2020) καθώς και η απουσία ελέγχου των 

τιμών, που υπόκεινται μόνο στο νόμο περί ανταγωνισμού της ΕΕ. Ως επίτευγμα 

βέβαια θεωρείται η πραγματοποίηση της επένδυσης, το οποίο οφείλεται στην εμ

πιστοσύνη των ιδιωτών στις κυβερνήσεις της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Σημασία έχει ότι, όπως υποστηρίζουν οι πιο πάνω, το Δημόσιο γενικά 

δεν γνωρίζει το κόστος ευκαιρίας του απαιτούμενου κεφαλαίου και καταφεύ-

όψει του κινδύνου κατασκευής της Παραεγνατίας. Παρ' όλο που η απόφαση δεν ήταν 
κάποιου ιδιώτη επενδυτή, η περίπτωση είναι χαρακτηριστική για τη σημασία του αντα
γωνισμού στην επίσπευση της ανάληψης ενός έργου. 
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γει στους ιδιώτες, για τους οποίους βέβαια το κόστος ευκαιρίας διαμορφώνε

ται διαφορετικά. Καταλήγουν πάντως ότι τελικά το σημαντικότερο είναι η 

σωστή επιλογή των έργων (με κριτήριο το προσδοκώμενο κοινωνικοοικονομικό 

όφελος να είναι μεγαλύτερο από το κόστος) και η ικανότητα του Δημοσίου8 

να πείσει τους ιδιώτες με τα κατάλληλα κίνητρα να τα υλοποιήσουν - εφόσον 

ο συγχρονισμός των συμφερόντων δεν είναι δεδομένος - και να αναλάβουν τη 

λειτουργία τους με τον αποτελεσματικότερο (efficient) τρόπο. 

Ο ανταγωνισμός κατά τη λειτουργία μπορεί να προέρχεται από κάποιο 

έργο με παρόμοιες υπηρεσίες αλλά όχι πανομοιότυπες (π.χ. διαφορετική 

θέση, διαφορετικό μέγεθος ενός αεροδρομίου, ή ένας μακρύτερος παλαιότε

ρος δρόμος, όχι όμως ένας παράλληλος ίδιας ποιότητας αυτοκινητόδρομος 

χωρίς διόδια). Ο ανταγωνισμός δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τα κανονικά 

κέρδη, κάτι που πρέπει εκ των προτέρων να είναι σαφές, αλλά να μειώνει τη 

μονοπωλιακή δύναμη και συγχρόνως την ανάγκη ρυθμίσεων. Αυτές συχνά 

εμποδίζουν την αποτελεσματική διαχείριση και τιμολόγηση των υπηρεσιών, 

την οποία θα μπορούσε να ακολουθήσει ο ιδιώτης επιχειρηματίας, που έχει 

τη δυνατότητα να δράσει περισσότερο ευέλικτα, αν αντιμετωπίζει κάποιον 

ανταγωνισμό. Υπενθυμίζεται ότι η σωστή τιμολόγηση των υπηρεσιών θα πρέ

πει να εξασφαλίζει εσωτερική αποτελεσματικότητα - σε σχέση με το κόστος 

- (marginal cost pricing) αλλά και αποτελεσματικότητα στην αγορά του προϊ

όντος (allocative efficiency), δηλαδή δεν θα διαστρέφει τα μηνύματα της αγο

ράς, χωρίς να εκμεταλλεύεται τους χρήστες (με υπερβολικές τιμές ή χαμηλή 

ποιότητα υπηρεσιών - κόστος συμφορήσεως). Η τιμολογιακή πολιτική πρέπει 

και να ικανοποιεί τον επενδυτή για το επενδυμένο κεφάλαιο, και να είναι 

δίκαιη απέναντι στον καταναλωτή, εξασφαλίζοντας συγχρόνως τη μακροχρό

νια αποδοτικότητα-ανταγωνιστικότητα της επένδυσης. Η πολιτική αυτή κάποι

ες φορές σημαίνει ότι τα έργα απαιτούν και δημόσια χρηματοδότηση, αν η 

δημιουργία και λειτουργία τους παρέχει μεγαλύτερη9 ωφελιμότητα από τα 

έσοδα που μπορεί να εξασφαλίσει η αγορά. 

8. Με τον όρο «Δημόσιο» εννοείται εδώ το σύνολο των δημόσιων θεσμών και 
πολιτικών παραγόντων, λόγω του μακροχρόνιου χαρακτήρα των επενδύσεων έργων 
υποδομής, και όχι μόνο οι συγκεκριμένοι πολιτικοί παράγοντες που θα συμβεί να 
συνάψουν την αρχική συμφωνία. 

9. Η θέση αυτή παραπέμπει στο κλασικό παράδειγμα της γέφυρας του J. Du-
puit (On the measurement of the utility of public works), περίπτωση που εκφράζει την 
κατάσταση σχετικά με την εξυπηρέτηση των χρηστών σε πολλές υπηρεσίες μεταφο
ρών, όταν δεν υπάρχει εναλλακτική εξυπηρέτηση. 
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Σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος της φορολογίας που έχει αντικείμε

νο δραστηριότητες σχετικές με τη χρήση της υποδομής, π.χ. φορολογία καυ

σίμων, και θα πρέπει να είναι συνεπής με το σύνολο των συντελεστών της λει

τουργίας του έργου. 

Όλα αυτά βέβαια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές που έχουν τη δυνατότητα των κατάλληλων χειρισμών και κινή

τρων απέναντι στους ιδιώτες. Οι χειρισμοί αυτοί όμως προϋποθέτουν εκτενή 

πληροφόρηση και ανάλυση των πληροφοριών σχετικά με το έργο. Η ανάλυση 

όλων των πληροφοριών πρέπει να οδηγεί και στην καλύτερη προετοιμασία της 

δημοπράτησης (ακριβής προσδιορισμός και προετοιμασία του αντικειμένου 

της δημοπρασίας) και στη διαμόρφωση του συμβολαίου που τελικά θα υπο

γραφεί. Το συμβόλαιο δεν ματαιώνει την ανάγκη των ρυθμίσεων αλλά τις 

περιορίζει, ειδικά όταν έχει υπάρξει πρόνοια δημιουργίας κάποιων ανταγωνι

στικών συνθηκών, ή εάν έχει γίνει τέτοια προετοιμασία του έργου και η δημο

πράτηση αφορά πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ώστε να είναι δυνατή η 

υποβολή ανταγωνιστικών προσφορών. Οι διαφορετικές απόψεις που έχουν 

διατυπωθεί [Demsetz, Williamson (1976) Goldberg] σχετικά με το θέμα αυτό 

(και με αφορμή δημόσιες συμβάσεις στις ΗΠΑ) συνοψίζονται από τους G. J. 

Fielding και D. Β. Klein (1993) - εκτίθενται σε επόμενο τμήμα - οι οποίοι κλί

νουν προς την άποψη του πρώτου, τουλάχιστον στην περίπτωση των αυτοκι

νητοδρόμων, όπου, όπως αυτοί υποστηρίζουν, με τη λεπτομερή προετοιμασία 

του έργου και την αποσαφήνιση πολλών χαρακτηριστικών του από την πλευ

ρά του Δημοσίου, είναι δυνατόν η δημοπράτηση να καταλήξει σε μια πραγμα

τικά ανταγωνιστική διαδικασία και ελαχιστοποίηση θεμάτων προς ρύθμιση. 

Πολλές από τις παρατηρήσεις των οικονομολόγων και τα συμπερά

σματα των σχετικών διερευνήσεων που διατυπώθηκαν πιο πάνω, σε συνδυα

σμό και με την παρατήρηση των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο, είναι ιδιαίτε

ρα χρήσιμα προκειμένου να τεθούν σε σωστότερες βάσεις ορισμένα κρίσιμα 

ζητήματα σχετικά με τις υποδομές, την αυτοχρηματοδότηση και τα όρια της 

ιδιωτικοποίησης, καθώς και τη διαχείριση των έργων και τη διαδικασία λήψης 

των αποφάσεων. Σχετικές παρατηρήσεις θα διατυπωθούν στη συνέχεια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

2.1. Βασικοί παράγοντες στη ζήτηση για ανανέωση και αποτελεσματικότε

ρη διαχείριση υποδομών 

Το ενδιαφέρον για τη δημιουργία υποδομών και η στροφή οτη ζήτηση 

ιδιωτικών κεφαλαίων για το σκοπό αυτό, συγχρόνως με την ανάθεση της δια

χείρισης και λειτουργίας σε ιδιώτες (ιδιωτικό μάνατζμεντ, με καθορισμό στά-

νταρντς για την εξυπηρέτηση σκοπών του Δημοσίου) πρέπει να θεωρηθεί 

μέσα στα πλαίσια των σύγχρονων εξελίξεων της παγκοσμιοποίησης των αγο

ρών και της έντασης του ανταγωνισμού διεθνώς. 

Από όσα εκτέθηκαν προηγουμένως ειδικά στο τμήμα 1.2. και παρά τις 

δυσκολίες διαχείρισης και συνεργασίας Δημοσίου-ιδιωτών (τμήμα 1.3.) στη 

δημιουργία και λειτουργία υποδομών και ειδικά των παραδοσιακών, προκύ

πτει, άμεσα ή έμμεσα, η σημασία των υποδομών για μία χώρα σε φάση ιδιαί

τερης αναπτυξιακής προσπάθειας, συγχρόνως όμως και η κρισιμότητα της 

καλής διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται περισσότερο κατανοητό και το 

γενικό ενδιαφέρον από πολλές10 χώρες για δημιουργία, ανανέωση και διαχεί

ριση υποδομών. Οι λόγοι που οδήγησαν στην όξυνση της ανάγκης για ανα

βάθμιση και ανανέωση των υποδομών, αλλά και η αναζήτηση νέων προτάσε

ων διαχείρισης, θα μπορούσαν να συνοψισθούν ως εξής: 

i. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών και οι κινήσεις του κεφαλαίου διε

θνώς, συγχρόνως με τις πολιτικές αλλαγές που μετέβαλαν τα γεω

γραφικά όρια του καπιταλιστικού συστήματος, ενέτειναν την ανάγκη 

για σχετικά ελκυστικά δίκτυα υποδομών σε πολύ περισσότερες χώρες, 

παρά τις σημαντικές διαφοροποιήσεις στις συγκεκριμένες ανάγκες για 

υποδομές, στους τρόπους ικανοποίησης τους και στους όρους προ

σέλκυσης των κεφαλαίων στις χώρες αυτές. Έτσι εμφανίζεται να έχει 

σημαντικές ανάγκες υποδομής ένα φάσμα χωρών με πολύ διαφορετι

κά κοινωνικοοικονομικά και πολιτικά δεδομένα (π.χ. Η ΠΑ, Γαλλία και 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, Βραζιλία, Ινδονησία κλπ.). Τα εθνικά 

κράτη μοιάζουν περισσότερο με περιφέρειες μιας παγκόσμιας οικονο-

10. Αστό προκύπτει από τις βιβλιογραφικές αναφορές για χρηματοδοτήσεις έργων. 
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μίας έστω και με πολλές μεταξύ τους ανισότητες (δεν θα μπορούσαν 

να παραλληλιστούν με τις περιφέρειες μιας χώρας ή τις Πολιτείες των 

ΗΠΑ). 

iL Τα νέα δεδομένα στο χώρο της τεχνολογίας και της υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος δημιουργούν την ανάγκη αναδιαρθρώσεων των οικονο

μικών δραστηριοτήτων και ικανοποίησης νέων αναγκών υποδομών που 

εναρμονίζονται με αυτές (καλύτερα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, καλύτερες 

μεταφορές για εξειδικευμένες ανάγκες των επιχειρήσεων, πιεστικότε

ρες ανάγκες για διαχείριση αποβλήτων, αποτελούν μια επιγραμματική 

και ενδεικτική αναφορά στις ανάγκες υποδομών). Παράλληλα: 

iii. Η παρακμή παραδοσιακών βιομηχανικών κλάδων και των αντίστοιχων 

βιομηχανικών περιοχών οδήγησε και στην οικονομική απαξίωση των 

υποδομών που σχετίζονταν με αυτές (σιδηροδρομικές και ποτάμιες 

μεταφορές) και ενδεχομένως και του τρόπου λειτουργίας τους. Στη 

συνέχεια η αναζωογόνηση και οικονομική αξιοποίηση των περιοχών 

αυτών προϋπέθετε την ολοκλήρωση πολλών νέων έργων υποδομής 

(από περιβαλλοντική απορρύπανση μέχρι έργα μεταφορών και επικοι

νωνιών συμβατά με τις νέες ανάγκες και δραστηριότητες). Οι εξελίξεις 

αυτές βεβαίως αφορούν κυρίως τις ανεπτυγμένες χώρες αλλά και 

πρώην σοσιαλιστικές χώρες, που η ανάπτυξη τους είχε στηριχθεί στη 

βαριά βιομηχανία. 

iv. Η πίεση που ασκείται διεθνώς για μείωση των φόρων και των δημοσιο

νομικών ελλειμμάτων μαζί με τις αυξανόμενες ανάγκες για δημόσια χρη

ματοδότηση των συστημάτων κοινωνικής πολιτικής (υγείας-πρόνοιας και 

παιδείας), και γενικά δαπανών χαρακτηριζόμενων ως καταναλωτικών, 

τείνει να περιορίσει τους διατιθέμενους δημόσιους πόρους για υποδο

μές με συνέπεια την καταφυγή στην ιδιωτική χρηματοδότηση. Σε αυτά 

πρέπει να προστεθεί και το συσσωρευόμενο κόστος συντήρησης11 και 

λειτουργίας της υφιστάμενης υποδομής συγχρόνως με την ασκούμενη 

πίεση για αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των πόρων. 

11. Σχετική είναι και η επισήμανση της Έκθεσης του ΟΟΣΑ (OECD, Transport 
Outlook 2000) για έλλειψη προσδιορισμού στάνταρντς συντήρησης και λειτουργίας 
των υποδομών μεταφορών. Στην ίδια Έκθεση επισημαίνεται επίσης η ανάγκη δημόσιας 
συμμετοχής, συγχρόνως όμως με ορθολογική διαχείριση από οικονομική και περιβαλ
λοντική άποψη. 
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Οι παραπάνω συνοπτικά αναφερόμενες μεταβολές στο σύγχρονο οικο

νομικό περιβάλλον δημιούργησαν νέες ανάγκες για υποδομές σε διαφορετι

κές χώρες, αλλά ενδεχομένως το θέμα αυτό δεν θα είχε έλθει τόσο πολύ στο 

προσκήνιο και δεν θα είχε αποτελέσει θέμα ενδιαφέροντος των διεθνών οργα

νισμών που παράγουν και διαμορφώνουν οικονομική πολιτική (World Bank, 

OECD), εάν η ικανοποίηση των αναγκών αυτών δεν απαιτούσε τη συμμετοχή 

ιδιωτικών κεφαλαίων και μάλιστα μακροχρόνιων από την παγκόσμια αγορά. 

Έτσι η ίδια η εμπλοκή των ιδιωτικών κεφαλαίων και συμφερόντων ωθεί στο 

προσκήνιο τα θέματα χρηματοδότησης των υποδομών αυτών, αφενός επειδή 

αποτελούν ευκαιρίες για επικερδείς τοποθετήσεις, αφετέρου επειδή απαιτούν 

τη θέσπιση κάποιων κανόνων για την ελάχιστη εξασφάλιση των κεφαλαίων 

αυτών και, ακόμη περισσότερο, των ίδιων των έργων που χρηματοδοτούνται. Αυ

τό το τελευταίο, βέβαια, παραμένει κυρίως το πρόβλημα των χωρών-κυρίων των 

χρηματοδοτούμενων έργων και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ανάλυση 

της εμπειρίας σχετικά με τα προβλήματα της ιδιωτικής χρηματοδότησης και 

οι ενδεικνυόμενες πρακτικές της συνεργασίας Δημοσίου-ιδιωτών που εκτίθε

νται στη συνέχεια. 

Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι αυτόνομη και αυτοχρηματοδοτούμενη κα

τασκευή και λειτουργία έργων υποδομής μπορεί να υπάρξει και σε ορισμένες 

περιπτώσεις έχει δοκιμασθεί (π.χ. γαλλικοί αυτοκινητόδρομοι) και χωρίς 

άμεση ιδιωτική χρηματοδότηση και διαχείριση, με τη δημιουργία φορέων τυπι

κά ανεξάρτητων από άμεσες δημόσιες παρεμβάσεις αλλά με δημόσιους πό

ρους, ή πόρους που συγκεντρώνονται με τελική ευθύνη και εγγύηση του Δη

μοσίου, οι οποίοι αναλαμβάνουν την προώθηση ενός έργου ή σειράς έργων 

που λειτουργούν με αποκλεισμό χρηστών, δηλαδή με επιβάρυνση για το δι

καίωμα χρήσης, μέσω της οποίας χρηματοδοτούν τη λειτουργία και την από

σβεση του αρχικού κεφαλαίου. Επειδή αυτά τα σχήματα, αν και ενδέχεται να εί

ναι χρήσιμα σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ξεφεύγουν ικανοποιητικά στο θέμα 

της διαχείρισης από τη λογική του δημόσιου τομέα και επιπλέον δεν μπορούν 

εύκολα να συγκεντρώσουν επαρκή κεφάλαια, δεν συγκεντρώνουν το ενδιαφέ

ρον της οικονομικής πολιτικής σήμερα για τη δημιουργία και διαχείριση των 

υποδομών. Στο πνεύμα αυτό, η παρούσα ανάλυση αφορά γενικά σχήματα 

συνεργασίας με ιδιώτες επιχειρηματίες και οι αναφορές σε αυτοχρηματοδο-

τούμενα έργα αφορούν έργα με ιδιωτική συμμετοχή, εκτός αν ρητά αναφέ

ρεται κάτι διαφορετικό. 
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2.2. Οι διαφορετικές ανάγκες υποδομών στις διάφορες χώρες και η συμ

μετοχή των ιδιωτών 

Στις υπανάπτυκτες χώρες, καθώς και στις αναπτυσσόμενες, όπου οι α

νάγκες υποδομών είναι μεγαλύτερες και η προσδοκώμενη αναπτυξιακή τους 

συμβολή σημαντική, και συγχρόνως οι δημόσιοι πόροι σχετικά πολύ περιορι

σμένοι, η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση τους είναι 

απαραίτητη. Είναι γνωστό ότι η πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων απα

ραίτητων για την ανάπτυξη των χωρών αυτών επιβάλλει κάποιο ελάχιστο επί

πεδο υποδομών σε δίκτυα μεταφορών και επικοινωνιών, καθώς και την εξα

σφάλιση κάποιων ελάχιστων κοινωνικών εξυπηρετήσεων (ύδρευση, νοσοκο

μεία, περιβαλλοντική προστασία) τις οποίες ενδεχομένως δεν μπορεί να απο

λαύσει το σύνολο του πληθυσμού τους. Η χρηματοδότηση των υποδομών 

στις χώρες αυτές με ιδιωτικά κεφάλαια, που διαφορετικά δεν θα ήταν εφικτή, 

εξασφαλίζεται συνήθως με την παρουσία και την ενίσχυση κάποιου διεθνούς 

οργανισμού (Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ

σεων, Ευρωπαϊκή Ένωση). Με δεδομένο μάλιστα το οξύτερο στις χώρες 

αυτές πρόβλημα διαχείρισης του δημόσιου τομέα, η ιδιωτική χρηματοδότηση 

σε συνδυασμό με την παραχώρηση της λειτουργίας προβάλλει ως η εφικτή 

λύση, παρά τα προβλήματα που αναφύονται τελικά. 

Στις ανεπτυγμένες χώρες το πρόβλημα παρουσιάζεται διαφορετικά 

στο σύνολο του αλλά και με ιδιαιτερότητες μεταξύ των χωρών αυτών (π.χ. Γερ

μανία μετά την επανένωση) παρά τους καταρχήν κοινούς στόχους (αύξηση 

ανταγωνιστικότητας και ικανοποίηση υψηλών ποιοτικών απαιτήσεων). Η ανά

πτυξη των χωρών αυτών μέχρι σήμερα και η διατήρηση της σχετικής τους θέ

σης στηρίχθηκε και στήριξε πλην των άλλων δεδομένων και (σ)τη λειτουργία 

κάποιου σημαντικού δημόσιου κεφαλαίου (υποδομές με ευρεία έννοια), το ο

ποίο ήδη έχει ένα αξιόλογο και συνεχώς αυξανόμενο κόστος συντήρησης, λει

τουργίας και βέβαια ανανέωσης. Εξάλλου ήδη πολλές ανάγκες κοινωνικές και 

άλλες (υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας κλπ.) ανταγωνί

ζονται για κρατικούς πόρους και μάλιστα σε περίοδο που γίνεται προσπάθεια 

περιστολής των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και των επιβαλλόμενων φόρων 

(λόγω ακριβώς της έντασης του ανταγωνισμού διεθνώς). 

Με το κλίμα αυτό του αυξανόμενου ανταγωνισμού και της πίεσης για 

διαρθρωτικές αλλαγές τόσο στο επίπεδο των αγορών, όσο και στο επίπεδο των 

αναγκών που καλείται να καλύψει ο κρατικός (όχι μόνο της κεντρικής κυβέρ

νησης) προϋπολογισμός, η ενίσχυση της στροφής προς τον ιδιωτικό τομέα 
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προβάλλει ως ενδεδειγμένη λύση. Με δεδομένη μάλιστα την εμπειρία στη 

συνεργασία δημόσιου - ιδιωτικού τομέα στις χώρες αυτές, την παράδοση στη 

λειτουργία της αγοράς με κάποιους κανόνες, σε συνδυασμό με τη λειτουργία 

δημοκρατικών θεσμών, η διεύρυνση και εμβάθυνση της συνεργασίας αυτής 

και η αξιοποίηση της στην εκτέλεση και λειτουργία έργων υποδομής είναι ρε

αλιστικά εφικτή, φυσικά με κάποιους όρους. Από την άλλη άποψη βέβαια σε 

αρκετές από τις χώρες αυτές υπάρχουν βαθιά εδραιωμένες αντιλήψεις για το 

ρόλο των δημόσιων έργων, τον τρόπο χρηματοδότησης τους και τα δικαιώ

ματα των χρηστών (π.χ. δρόμοι χωρίς διόδια) που δεν επιτρέπουν την άμεση 

μετάβαση σε ένα καθεστώς στενότερης εμπλοκής των ιδιωτών σε όλα τα 

έργα υποδομής. Έτσι υπάρχει ένα πλαίσιο που αποθαρρύνει αφενός τη γρή

γορη εφαρμογή των νέων τρόπων συνεργασίας με ιδιώτες, αφετέρου όμως 

επιβάλλει την ανάπτυξη διαλόγου σχετικά με την ιδιωτικοποίηση της υποδο

μής και τα ειδικότερα προβλήματα που παρουσιάζει - και τις ενδεικνυόμενες 

λύσεις σε κάποιες περιπτώσεις - όχι μόνο στο επίπεδο της οικονομικής 

βιβλιογραφίας, αλλά και στην πράξη στο επίπεδο της δημόσιας διοίκησης, κα

θώς και οικονομικών και κοινωνικών φορέων, που έχουν θεσμοθετημένους 

ρόλους στην πραγματοποίηση επενδυτικών επιλογών. Οι διάφοροι προβλημα

τισμοί και οι προτεινόμενες λύσεις θα γίνονται περισσότερο κατανοητά όσο η 

ανάλυση θα προχωρεί σε πιο συγκεκριμένες αναφορές. 

Η συμμετοχή των ιδιωτών στη χρηματοδότηση και λειτουργία των υπο

δομών γίνεται με διάφορους τρόπους (Α. Estache και J. Strong, 2000): 

i. Παραχώρηση της λειτουργίας ενός δικτύου ή τμήματος του (συμβάσεις 

παραχώρησης με υποχρέωση συντήρησης), με αντάλλαγμα τα έσοδα από 

τους χρήστες ή πληρωμή από το Δημόσιο. Στην περίπτωση αυτή δεν 

υπάρχει συνήθως χρηματοδοτικός κίνδυνος, αλλά κυρίως κίνδυνος εσόδων. 

ϋ. Από κοινού επένδυση και εκμετάλλευση Δημοσίου/ιδιωτών (joint venture), 

περίπτωση στην οποία Δημόσιο και ιδιώτες μοιράζονται (με βάση κάποια 

σύμβαση) τις ευθύνες χρηματοδότησης και λειτουργίας της επένδυσης 

iii. Build, Operate, Transfer (BOT) projects όπου ο ιδιώτης έχει την ευθύ

νη της χρηματοδότησης, δημιουργίας και λειτουργίας του έργου για 

μια καθορισμένη χρονική περίοδο, επαρκή για την αποπληρωμή του 

κεφαλαίου και την αποκόμιση του απαιτούμενου κέρδους. Αυτή είναι η 

πιο κοινή (με διάφορες παραλλαγές) μέθοδος συμμετοχής στις επεν

δύσεις υποδομής των μεταφορών, 

iv. Build, Own, Operate (BOO), όπου ο ιδιώτης έχει την ιδιοκτησία και τον έ

λεγχο του έργου, αφού το κατασκευάσει. 
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Οι τρόποι αυτοί συμμετοχής των ιδιωτών είναι δυνατό να περιλαμβά

νουν διάφορες επιμέρους ρυθμίσεις που διαφοροποιούν αισθητά τα δεδομέ

να της διαχείρισης του έργου σε κάθε περίπτωση. Μία από τις ρυθμίσεις αυ

τές είναι η έμμεση1 2 ανταμοιβή του ιδιώτη από το Δημόσιο με βάση κάποια 

εκτίμηση της χρήσης, αντί της παροχής των υπηρεσιών με άμεση επιβάρυν

ση των χρηστών. 

Οι μορφές αυτές συμμετοχής, σχεδιασμένες γενικά εκ των προτέρων 

από το Δημόσιο, υλοποιούνται μέσω μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας και μιας 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης που καταλήγει στην υπογραφή μιας σύμβασης 

μεταξύ Δημοσίου-ιδιωτών που καλείται σύμβαση παραχώρησης. 

Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην παραγωγή των 

έργων υποδομής δεν είναι κάτι νέο, δεδομένου ότι οι περισσότερες χώρες 

κατά κανόνα ανέθεταν τη μελέτη και την κατασκευή των έργων αυτών σε ιδιώ

τες κατασκευαστές. Επίσης, μεμονωμένες περιπτώσεις έργων που χρηματο

δοτήθηκαν από ιδιώτες με κάποιο αντάλλαγμα (τέλος από τους χρήστες ή γη 

από το Δημόσιο) συναντώνται συχνά στην ιστορία των υποδομών σε πολλές 

χώρες (ακόμη και στην Ελλάδα ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η διώρυγα της 

Κορίνθου). Τα νέα δεδομένα σχετικά με την ανάμειξη των ιδιωτών στα έργα 

υποδομής συνίστανται αφενός στην εμβάθυνση της συνεργασίας, με την έννοια 

ότι η συμμετοχή ιδιωτών γίνεται συχνότερη και συστηματικότερη (OECD, 1994) 

και από το στάδιο του σχεδιασμού ακόμη μέχρι τη χρηματοδότηση και τη λει

τουργία την οποία αναλαμβάνουν οι ιδιώτες τουλάχιστον για κάποιο χρονικό 

διάστημα, αφετέρου στην προώθηση, με διάφορους τρόπους και σε διάφορα 

επίπεδα, της πρακτικής αυτής στη διεθνή αγορά μέσω των διεθνών οργανισμών 

(ΟΟΣΑ, Διεθνής Τράπεζα). Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδό

τηση των έργων υποδομής είναι μία μορφή ιδιωτικοποίησης και οδηγεί σε αυτό 

που ονομάζεται αυτοχρηματοδοτούμενο ή συγχρηματοδοτούμενο έργο. 

Στα έργα αστικής υποδομής και μάλιστα έργα ανάπλασης, φαίνεται ότι 

η μερική αυτοχρηματοδότηση αποτελεί κοινή πρακτική για την τοπική αυτοδιοί

κηση σε χώρες όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, οι ΗΠΑ κλπ., 

και οι σχετικές συμβάσεις παίρνουν τις ενδεικνυόμενες μορφές, συχνά διαφο

ρετικές (ανάλογες με τη γνωστή στην Ελλάδα «αντιπαροχή») από αυτές που 

12. Ένα κοινό παράδειγμα είναι τα σκιώδη διόδια, προκειμένου για οδικά έργα, 
κυρίως δρόμους, πολιτική που εφαρμόζεται σε χώρες με απαγορευτικό θεσμικό πλαίσιο -
όπως π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο - για άμεση είσπραξη διοδίων. Είναι σαφές ότι η περί
πτωση αυτή δυσκολεύει την άσκηση αποτελεσματικής πολιτικής στη διαχείριση του έργου. 
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αναφέρθηκαν προηγουμένως για τα έργα υποδομής και κοινής ωφέλειας. Παρά 

τα διάφορα προβλήματα νομικής ή οικονομικής φύσεως (οικονομικά και 

κοινωνικά αποδεκτές επιβαρύνσεις και ανταλλάγματα από τους ωφελούμενους), 

που συχνά αναφύονται χωρίς να επιλύονται πάντοτε και αποτελούν θέματα 

προς συζήτηση (Kirwan, 1989), έχει λίγο-πολύ καθιερωθεί η συνεργασία 

Δημοσίου-ιδιωτών για τέτοιου είδους έργα (ανάπλαση του Κεντρικού Σταθμού 

στο Μάντσεστερ, του Σταθμού Montparnasse στο Παρίσι κλπ.) σε αρκετές χώ

ρες. Τα ιδιωτικά κεφάλαια στις περιπτώσεις αυτές εξασφαλίζονται μέσω της 

δημιουργούμενης και αναμενόμενης ανάπτυξης για επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες 

γης. Δεν προσφέρονται όμως όλα τα έργα και σε όλες τις περιπτώσεις για 

συγκέντρωση ανταποδοτικών οφελών (π.χ. δρόμοι μέσα στον αστικό ιστό). 

Οι εμπειρίες όμως σε μεγάλα έργα μέσω συμβάσεων παραχώρησης εί

ναι σχετικά πρόσφατες και διαφέρουν από χώρα σε χώρα (OECD, 1994) και 

κατά το είδος των έργων. Βαθμηδόν αναπτύσσεται ένας πειραματισμός με ε

ναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης της δημιουργίας και λειτουργίας των υπο

δομών και οι διάφορες αυτές περιπτώσεις γίνονται αντικείμενο συζητήσεων. 

Σημειώνεται ότι πρόσφατα (Μάρτιος 2003) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξερ

γάσθηκε ένα κείμενο-οδηγό για την επιτυχία της εταιρικής σχέσης δημόσιου-

ιδιωτικού τομέα, λόγω της σημασίας που αποδίδει και στη σωστή χρήση των 

οικονομικών ενισχύσεων που προσφέρει. 

Σημασία έχει να προηγείται σε κάθε περίπτωση η αποσαφήνιση από 

κάθε χώρα των επιδιώξεων και των στόχων σχετικά με την αναπτυξιακή της 

πολιτική γενικότερα και με τα σχεδιαζόμενα έργα υποδομής ειδικότερα, ώστε 

να διαπιστώνεται και να εξασφαλίζεται η συνέπεια των ενεργειών και η ετοι

μότητα της χώρας αυτής να συνεργαστεί με ιδιώτες σε ορισμένα έργα και σε 

ένα ορθολογικό πλαίσιο προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

2.3. Η σημασία των συμβάσεων παραχώρησης 

Όπως προέκυψε από τα προηγούμενα, οι συμβάσεις παραχώρησης εί

ναι η συνήθης και προσφορότερη μορφή συνεργασίας του δημόσιου και ιδιω

τικού τομέα στις περιπτώσεις δημιουργίας και εκμετάλλευσης υποδομών με 

μονοπωλιακά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα αυτά του φυσικού μονοπωλίου. Εί

ναι επόμενο στα χαρακτηριστικά τους να αντανακλώνται τα προβλήματα των 

αυτοχρηματοδοτήσεων και συγχρηματοδοτήσεων γενικά, είναι σκόπιμο όμως 

να εξετασθούν με τη μορφή που πρακτικά εμφανίζονται στις συμβάσεις αυτές 

με βάση και τη διεθνή εμπειρία. 
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Υπενθυμίζεται ότι ως συνήθη έργα (οικονομικής) υποδομής γενικά 

θεωρούνται αυτά που αφορούν: 

α. Τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας, δηλαδή παραγωγή και διανομή ενέργει

ας, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης, διαχεί

ρισης αποβλήτων, 

β. Τα παραδοσιακά δημόσια έργα, δηλαδή έργα υποδομής μεταφορών -

δρόμοι, γέφυρες, λιμάνια, αεροδρόμια κλπ. καθώς και εγγειοβελτιωτικά. 

Η παραπάνω καταγραφή δεν αποτελεί αποκλειστικό ορισμό. Στην πα

ρούσα εργασία, όπως αναφέρθηκε, παρ' όλο που γίνεται μια γενικότερη κάλυ

ψη του θέματος, το ενδιαφέρον εστιάζεται στα έργα και τις αντίστοιχες υπη

ρεσίες των έργων υποδομής μεταφορών. Ως συμβάσεις παραχώρησης εξάλ

λου θα νοούνται, εκτός αν γίνεται ρητή διαφοροποίηση, οι συμβάσεις των ο

ποίων ο ανάδοχος θα έχει υποχρέωση για επένδυση. 

Οι συμβάσεις παραχώρησης γενικά θεωρούνται ως ένας τρόπος παρο

χής, από ιδιώτες, υπηρεσιών που έχουν χαρακτηριστικά μονοπωλίου, επειδή 

οι συμβάσεις παραχώρησης μπορούν να διευκολύνουν τη ρύθμιση μονοπω

λιακά προσφερόμενων υπηρεσιών (Μ. Kerf et αϊ. υπό τον Μ. Klein, 1998). Η 

λογική στην περίπτωση αυτή είναι ότι γίνεται προσπάθεια δημιουργίας αντα

γωνισμού ex ante για την παροχή μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας, επειδή ex 

post ο ανταγωνισμός είναι οπωσδήποτε περιορισμένος αν όχι πρακτικά ανύ

παρκτος. Για το λόγο αυτό, ο καλύτερος τρόπος εμπλοκής των ιδιωτών είναι 

μέσω δημοπρασίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η διαδικασία αυτή μηδενίζει 

την ανάγκη ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια της παραχώρησης. Αξιόλογες σχετι

κά με το θέμα είναι οι απόψεις του Williamson (1976) για τις δυσκολίες που 

παρουσιάζει η δημοπρασία υπηρεσιών (franchise bidding) με μονοπωλιακά χα

ρακτηριστικά και το μη αυτονόητο των πλεονεκτημάτων της μεθόδου απένα

ντι στη ρυθμιστική πολιτική. Κυρίως αναδεικνύει τη σημασία των πολλαπλών 

πληροφοριών που απαιτούνται για τη διαμόρφωση του αντικειμένου της δημο

πράτησης και της αναπόφευκτης (σε ένα βαθμό) ρύθμισης που θα απαιτηθεί 

μακροχρόνια, καθώς και του κόστους συναλλαγών (βλ. και G.J. Fielding και 

D.B. Klein, 1993). 

Το κύριο πρόβλημα μετά την επιλογή των κατάλληλων έργων είναι η 

οργάνωση της διαδικασίας δημοπράτησης και διαπραγμάτευσης - υπογραφής 

της τελικής σύμβασης με τον αναδειχθέντα μειοδότη. Η όλη διαδικασία πρέ

πει να αποβλέπει αφενός στην ανάδειξη και εκμετάλλευση των διαφορετικών 

δυνατοτήτων των δύο πλευρών - Δημοσίου-ιδιωτών - να συμβάλουν στο έργο 

και στη λειτουργία του, αφετέρου στην εξισορρόπηση των αντιτιθέμενων συμ-
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φερόντων τους, ώστε να εξασφαλισθεί κατά το δυνατόν ομαλή μακροχρόνια 

συνεργασία. Αυτά βέβαια προϋποθέτουν συστηματική προετοιμασία αφενός 

των θεσμών και υπηρεσιών του Δημοσίου για τη συνεργασία αυτή, αφετέρου 

της κοινωνίας, προκειμένου να δεχθεί ομαλά μια διαφοροποιημένη λειτουργία 

και παροχή κάποιων υπηρεσιών (π.χ. δρόμοι με διόδια). Επιπλέον απαιτούν 

την αναλυτική προμελέτη του έργου. 

Κατά την ανάλυση του επενδυτικού σχεδίου και τη διαδικασία προε

τοιμασίας, που πρέπει να γίνεται πάντοτε από εξειδικευμένο προσωπικό, απο

σαφηνίζονται οι ενδεικνυόμενες δράσεις και πιθανές υποχρεώσεις του Δημο

σίου, ειδικές (για τη συγκεκριμένη επένδυση) και γενικές - σε θεσμικό, οργα

νωτικό επίπεδο - και τελικά διαμορφώνεται το αντικείμενο ή τα αντικείμενα 

της δημοπρασίας και διαπραγμάτευσης. Κατά τη φάση αυτή της προετοιμασί

ας διαφαίνονται και οι συνθήκες που θα δημιουργηθούν στην αγορά και την 

κοινωνία από την παραχώρηση του έργου και τον αποκλεισμό των χρηστών 

που θα ακολουθήσει. Διαφαίνονται επίσης οι δυνατότητες περιορισμού της 

μονοπωλιακής δύναμης του παραχωρησιούχου και μπορούν να ιεραρχηθούν 

οι προτεραιότητες του Δημοσίου σχετικά με τις απαιτήσεις που θα προβάλει 

αναφορικά με τα στάνταρντς ποιότητας και εξυπηρέτησης αλλά και τις εγγυή

σεις ή ευθύνες που είναι διατεθειμένο να αναλάβει, καθώς και την αναγκαιό

τητα και το ύψος της δημόσιας συμμετοχής. 

Η δημοπρασία (τουλάχιστον στο τελικό στάδιο) περιγράφει αναλυτικά το 

αντικείμενο του έργου ως προς την κατασκευή και τη λειτουργία του, εξασφα

λίζοντας κάποιους ελάχιστους όρους που πρέπει να ικανοποιούνται, για τη δια

σφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, αλλά προσφέροντας και μια σαφή εικόνα 

των υποχρεώσεων και των όρων που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ενδιαφε

ρόμενοι ιδιώτες. Όσο αναλυτικότερη, συνεπέστερη και συστηματικότερη είναι η 

περιγραφή του έργου, των όρων και του πλαισίου κατασκευής και λειτουργίας 

του που εκτίθενται στα τεύχη δημοπράτησης, τόσο ελκυστικότερη προς τους 

ιδιώτες φαίνεται η επένδυση, γεγονός που δίνει δυνατότητα επιλογής από την 

πλευρά του Δημοσίου και ανάδειξης του περισσότερο αξιόπιστου «αναδόχου». 

Από την άλλη πλευρά βέβαια, ο πολύ λεπτομερής προσδιορισμός κά

ποιων χαρακτηριστικών κατά τη δημοπράτηση μπορεί να ματαιώσει τη δυνατό

τητα ανάπτυξης και παρουσίασης διαφορετικών προσεγγίσεων από μέρους των 

ιδιωτών σχετικά με τεχνολογικές - κατασκευαστικές λύσεις, αλλά και με τους 

συγκεκριμένους τρόπους χρηματοδότησης, λειτουργίας, και εκμετάλλευσης του 

έργου. Σημασία έχει η διαμόρφωση διαδικασιών (διαδικασία προεπιλογής ή 

διπλή δημοπράτηση) που να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των ιδιωτών και την 
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ανάπτυξη της δημιουργικής τους πρωτοβουλίας, αλλά και να επιτρέπουν τον 

πραγματικό ανταγωνισμό των ενδιαφερομένων με βάση κάποια ενιαία κριτήρια. 

Γι' αυτό είναι γενικά πολύ σημαντικός ο τρόπος που θα γίνει η προετοιμασία 

και η διαδικασία της δημοπράτησης, καθώς και η διαμόρφωση των δεδομένων 

και των αιτουμένων της προσφοράς. Ενδεικτικές για τη σημασία της προετοι

μασίας του έργου από την πλευρά του Δημοσίου και της διαμόρφωσης των κρι

τηρίων και της διαδικασίας δημοπράτησης είναι οι απόψεις των G. Fielding και 

D. Β. Klein (1993) όπως αναφέρονται παρακάτω στο τμήμα το σχετικό με την 

εμπειρία αυτοχρηματοδοτούμενων έργων στις Η ΠΑ. Ανεξάρτητα από τις δυσκο

λίες εφαρμογής του συστήματος που προτείνουν, από την ανάλυση τους προ

κύπτει η σημασία της καλής προετοιμασίας και των ουσιαστικών παρεμβάσεων 

που είναι δυνατό να γίνουν από την πλευρά του Δημοσίου. 

Η επιλογή της καλύτερης τακτικής για την προετοιμασία της δημο

πρασίας σχετίζεται με την ικανότητα των φορέων και συμβούλων του Δημο

σίου να ελέγξουν ποικίλους μηχανισμούς και να αναλάβουν περισσότερους 

κινδύνους κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 

Στη συνέχεια η επιλογή της «καλύτερης», δηλαδή της πλέον συμφέ

ρουσας - μέσω της δημοπρασίας, - προσφοράς θα καταλήξει στην υπογρα

φή σύμβασης, όπου θα ρυθμίζονται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση και τη 

λειτουργία του έργου, καθώς και οι αμοιβαίες δεσμεύσεις και τα δικαιώματα 

των συμβαλλόμενων μερών (Δημοσίου-ιδιωτών κατασκευαστών και χρημα

τοδοτών) με τρόπο ισόρροπο, μεταξύ ευελιξίας και ακρίβειας. Τέλος, θα προ

βλέπεται το πλαίσιο των μελλοντικών ρυθμίσεων. 

Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι η επιτυχία της σύμβασης, η οποία κρί

νεται μακροχρόνια, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνολική προετοιμα

σία που έχει γίνει στη συγκεκριμένη χώρα γενικά και ειδικά για τη συγκεκρι

μένη σύμβαση. 

2.3.1. Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία των συμβάσεων παραχώρησης 

Οι προϋποθέσεις - συνθήκες αναγκαίες αλλά όχι επαρκείς - για την 

επιτυχία των συμβάσεων είναι σε γενικές γραμμές οι ίδιες για όλες τις χώρες, 

με τη σημαντική διαφορά ότι στις ανεπτυγμένες χώρες η ικανοποίηση τους 

είναι ευκολότερη και σχεδόν αυτονόητη, ενώ αντίθετα, στις μη ανεπτυγμένες 

χώρες οι ρυθμίσεις που απαιτούνται είναι γενικά περισσότερες και δυσκολό

τερες και τα προβλήματα είναι δύσκολο έως, ενμέρει, αδύνατο να αντιμετω

πιστούν. Οι προϋποθέσεις αυτές συνοπτικά είναι: 
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Η άρση όλων των νομικών και θεσμικών εμποδίων που είναι πιθανό να 

υπάρχουν σχετικά με τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων και αντίστοιχα η προ

ώθηση θεσμικών αλλαγών που θα τη διευκολύνουν και θα κάνουν πρα

κτικά δυνατή τη συνεργασία Δημοσίου-ιδιωτών με διαφάνεια και αποτελε

σματικότητα (δημιουργία ανεξάρτητων αρχών για την παρακολούθηση 

των έργων, δημιουργία ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών κλπ.). Επίσης η 

ανάπτυξη και διάδοση της τεχνογνωσίας των συμβάσεων (technical skills in 

negotiating complex contracts) μεταξύ στελεχών και φορέων του Δημοσίου. 

Η αξιόπιστη λειτουργία της Δικαιοσύνης στη χώρα που γίνεται το έργο ή η 

εξασφάλιση αξιόπιστης διαιτησίας σε περίπτωση που ανακύψουν διαφορές. 

Η εξυγίανση της αγοράς από κρατικές επεμβάσεις και υποχρεώσεις 

προς τρίτους, συχνά αδιαφανείς, που παραβιάζουν τις αρχές του αν

ταγωνισμού στην αγορά εισροών και εκροών της επένδυσης. Η εξυ

γίανση αυτή δεν οδηγεί αυτόματα στην αδυναμία άσκησης κοινωνικής 

(ή άλλης, π.χ. εθνικής) πολιτικής, αλλά υποχρεώνει στην οικονομική 

της αποτίμηση και αντίστοιχη αποζημίωση του ιδιώτη επενδυτή, οπότε 

είναι λογικό ενδεχόμενο να την περιορίζει, αλλά και να την εκλογικεύ

ει. Σε κάθε περίπτωση η συστηματική επιδίωξη και κατοχύρωση της δι

αφάνειας προστατεύει το κοινωνικό συμφέρον. 

Η πραγματική εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος με τη σύναψη 

της συγκεκριμένης σύμβασης, επιδίωξη αυτονόητη αλλά ιδιαίτερα σύν

θετη, που συνδέεται με την ευρύτερη διάχυση ωφελειών στην κοινωνία 

Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ Δημοσίου-ιδιωτών. Αυτή 

είναι η σημαντικότερη προϋπόθεση και ενμέρει απορρέει από την υλο

ποίηση των προηγουμένων, αλλά απαιτεί και μια γενικότερη συναίνεση 

πολιτική και κοινωνική, καθώς και πολύ καλή διοικητική και τεχνικοεπι-

στημονική υποστήριξη, ώστε να εξασφαλίζεται η πληρέστερη ενημέ

ρωση και παρακολούθηση σχετικά με τις συνθήκες του έργου. Είναι 

γενικά αναγνωρισμένη η καταλυτική σημασία του κλίματος εμπιστοσύ

νης στις συναλλαγές (ΟΙ. Ε. Williamson, 1979), πολύ περισσότερο στις 

περιπτώσεις σύναψης μακροχρόνιων συμβάσεων. 

Η εξασφάλιση μακροχρόνιας χρηματοδότησης, (χρηματοδότηση με 

μακροχρόνια κεφάλαια) που θα επιτρέψει την ομαλή λειτουργία και 

αποπληρωμή του κόστους του έργου. Σημειώνεται ότι και η εξασφάλιση 

μακροχρόνιας χρηματοδότησης, ακόμα και στην περίπτωση που η κεφα

λαιαγορά είναι ανεπτυγμένη στο εσωτερικό και δεν υπάρχει μεγάλη ανά

γκη για εξασφάλιση διεθνών κεφαλαίων, συνδέεται με την εμπιστοσύνη 
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απέναντι στη συγκεκριμένη χώρα, στα οικονομικά της επιτεύγματα και 
στην κυβέρνηση που ενδιαφέρεται να προωθήσει το έργο, αλλά βέβαια 
και στο ίδιο το έργο (ενδεικτική περίπτωση το τούνελ της Μάγχης). 
Σχετικά με την προϋπόθεση (ν) μπορούν να παρατηρηθούν τα εξής: 
Το κλίμα εμπιστοσύνης δημιουργείται από τις γενικότερες εξελίξεις στη 

συγκεκριμένη χώρα, τη συνέχεια και συνέπεια που υπάρχει στη δημόσια ζωή 
και από τον τρόπο που αντιμετωπίζονται γενικά οι δημόσιες υποθέσεις και η 
συνεργασία Δημοσίου-ιδιωτών όχι μόνο των επιχειρηματιών αλλά και των 
απλών πολιτών. 

Ειδικότερα το κλίμα εμπιστοσύνης συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη 
λειτουργία της οικονομίας και την οικονομική πολιτική, καθώς επίσης τη λει
τουργία της δημόσιας ζωής. Περιλαμβάνει δηλαδή την εύρρυθμη λειτουργία 
των αγορών, την έκταση, αποτελεσματικότητα και συνέπεια της κρατικής πα
ρέμβασης, καθώς και τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και συναλλα
γών, των θεσμών και διαδικασιών διαβούλευσης και διαφάνειας. Τα χαρακτη
ριστικά αυτά αφορούν βέβαια την πλευρά της χώρας και την εμπιστοσύνη 
που εμπνέει αυτή στους επενδυτές (και τους πολίτες), ενώ η αμοιβαιότητα α
φορά και την άλλη πλευρά, αυτή των ιδιωτών επιχειρηματιών και την εμπιστο
σύνη που αυτοί είναι σε θέση να εμπνεύσουν. Συνάγεται όμως ότι μια αξιό
πιστη πολιτική και μια καλά σχεδιασμένη επένδυση προσελκύει το ενδιαφέρον 
επαρκών (ποσοτικά και ποιοτικά) επενδυτών, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή, 
και επιπλέον η κατάλληλα στελεχωμένη δημόσια διοίκηση και η τεχνογνωσία 
των συμβούλων βοηθούν στην επιλογή αξιόπιστων ιδιωτών-επενδυτών. Σε μία 
χώρα, άλλωστε, με σοβαρή και αποτελεσματική διοίκηση, δημοκρατικές και 
διαφανείς διαδικασίες, ο ιδιώτης που θα φερθεί ευκαιριακά και κακόπιστα θα 
έχει περιορισμένες ευκαιρίες για περισσότερες συναλλαγές με το Δημόσιο, 
ενώ ο ιδιώτης επενδυτής με το μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα θα τύχει 
μεγαλύτερης εμπιστοσύνης από τις εν λόγω δημόσιες αρχές. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι σε κάθε περίπτωση το κλίμα εμπιστοσύνης 
είναι έννοια σχετική, επειδή βέβαια η επιχειρηματική συμπεριφορά είναι σύμ
φυτη με την επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος, ενώ δεν είναι αυτονόητη η 
συνεπής επιδίωξη του συλλογικού συμφέροντος από την πλευρά των δημό
σιων φορέων και των πολιτικών που ενδεχομένως ενεργούν με βραχυχρόνιους 
και ιδιοτελείς στόχους (Τ. Irwin, M. Klein, G.E. Perry, M. Thobani, 1999). Έτσι 
ως κλίμα εμπιστοσύνης νοείται το πλαίσιο που κάνει εφικτή την ταυτόχρονη ε
ξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων και των συλλογικών, όπως αυ
τά νοούνται στις σύγχρονες δημοκρατίες, επειδή αποτρέπει γενικά (χωρίς να 
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εγγυάται) από την επίδειξη ευκαιριακής συμπεριφοράς των ενδιαφερομένων. 

Το κλίμα εμπιστοσύνης αποτελεί βασική προϋπόθεση για μακροχρόνιο σχεδια

σμό ενεργειών, κάτι που οδηγεί σε αύξηση της αποτελεσματικότητας, επειδή 

διευκολύνονται οι απαραίτητες ενέργειες για μείωση του κόστους, προσέλκυ

ση δραστηριοτήτων και χρηστών, συντήρηση της παραγωγικής ικανότητας του 

έργου αφενός (από την πλευρά των ιδιωτών) και αφετέρου (από την πλευρά 

του Δημοσίου) αποτρέπει από πολιτική αστυνόμευσης του επενδυτή και γενι

κά από κατασταλτική ρυθμιστική συμπεριφορά (υπερρύθμιση). 

Σχετικά με τη χρηματοδότηση (προϋπόθεση vi) πρέπει να σημειωθεί 

ότι οι εμπορικές τράπεζες δύσκολα δανείζουν κεφάλαια σε αναπτυσσόμενες 

χώρες για περίοδο μεγαλύτερη των 10 ετών (G. Bond και L. Carter, 1994). Για 

το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εξασφάλιση της στήριξης με άμεσο δανει

σμό και εγγυήσεις από διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι ο όμιλος της 

Διεθνούς Τράπεζας. Στην αγορά εμφανίζονται και διάφοροι άλλοι καινοτομικοί 

τρόποι άντλησης κεφαλαίων, αλλά η εξασφάλιση μακροχρόνιας χρηματοδό

τησης παρουσιάζει σε πολλές περιπτώσεις σημαντικές δυσκολίες. Στις ανε

πτυγμένες χώρες βεβαίως η κατάσταση είναι πολύ ευνοϊκότερη και προσφέ

ρονται διάφορα χρηματοοικονομικά εργαλεία και κεφάλαια, αλλά ο μακρο

χρόνιος δανεισμός έχει τις δυσκολίες και τους κινδύνους του και θεωρούνται 

ιδιαίτερα χρήσιμες και κρίσιμες οι υποδείξεις των δανειστών. Η όλη σύνθεση 

της χρηματοδότησης του έργου αποδεικνύεται ιδιαίτερα κρίσιμη για την επι

τυχία του. Ως παράδειγμα χρηματοδοτικής αδυναμίας μιας επένδυσης μπορεί 

να αναφερθεί η περίπτωση αυτοκινητοδρόμων του Μεξικού που είχαν εξα

σφαλίσει δάνεια με ορίζοντα ΙΟετίας μόνο, ή και λιγότερο, περίοδο ανεπαρ

κή για την απόδοση έργων αυτής της κατηγορίας. 

Στο πλαίσιο της σύμβασης θα πρέπει επίσης να γίνει η σωστή πρόβλε

ψη και κατανομή των διαφόρων κατηγοριών κινδύνων που είναι ενδεχόμενο 

να προκύψουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και της παραχώρησης. Οι 

κίνδυνοι αυτοί αντιστοιχούν στην αβεβαιότητα σχετικά με την έκβαση διαφό

ρων διαδικασιών και εξελίξεων που είναι συνυφασμένες με την υλοποίηση και 

τη λειτουργία του έργου, ή σε εντελώς απρόσμενα περιστατικά που είναι 

πιθανό να επηρεάσουν δραστικά το τελικό αποτέλεσμα. 

2.4. Η φύση και οι κατηγορίες των κινδύνων 

Οι κίνδυνοι προκύπτουν είτε από απρόβλεπτα γεγονότα είτε από αβέ

βαιες ρυθμίσεις και εκτιμήσεις σχετικά με τα στοιχεία που συγκροτούν τα 
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δεδομένα του έργου (άμεσα και έμμεσα). Ιδιαίτερη μάλιστα αναφορά γίνεται 

στη βιβλιογραφία στους πολλούς κινδύνους που παρουσιάζουν τα έργα υπο

δομής με μεγάλη συμμετοχή παγίου κεφαλαίου (sunk investment), λόγω της 

μακροχρόνιας δέσμευσης των κεφαλαίων και των συμβαλλομένων. 

Έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις, γενικές και ειδικές, σχετικά με τα 

είδη των κινδύνων και την κατανομή τους. Οι κίνδυνοι πρέπει να αναλαμβά

νονται γενικά από τον καταλληλότερο συμβαλλόμενο, θέση στην οποία συμπί

πτουν οι απόψεις όλων (D. Α. Webb, 1995 και F. Laçasse και Τ. Wall, 1994). 

Ως καταλληλότερος θεωρείται αυτός που μπορεί να ελέγχει τις αιτίες του σχε

τικού κινδύνου αλλά και είναι σε θέση να τον αντιμετωπίσει και ακόμη έχει το 

κίνητρο να το κάνει, χαρακτηριστικά που σε κάποιες περιπτώσεις δεν συμπί

πτουν (Τ. Irwin, M. Klein, G. E. Perry και M. Thobani, 1999). Ενδεικτικά μπορεί 

να αναφερθεί ότι κίνδυνοι σχετικοί με την κατασκευή και τον εξοπλισμό του 

έργου πρέπει να αναλαμβάνονται από τους ιδιώτες συμβαλλομένους, ενώ 

πολιτικοί κίνδυνοι να αναλαμβάνονται από το Δημόσιο (host government). Ο

ρισμένοι κίνδυνοι μπορούν να προβλεφθούν με μορφή ρητρών και να εξασφα

λιστούν με αντίστοιχες εγγυήσεις (π.χ. εγγύηση καλής εκτέλεσης και λειτουρ

γίας), ή να αποτελέσουν αντικείμενο ασφαλιστικών συμβολαίων (ασφάλιση 

έναντι κινδύνου διαφόρων εκτάκτων γεγονότων). 

Ιδιαίτερη σημασία έχει στην κάθε περίπτωση η σωστή αναγνώριση, ο 

ακριβής προσδιορισμός και η ενδεικνυόμενη κατανομή των κινδύνων, στοιχεία 

που δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν. Όπως παρατηρείται (F. Laçasse και Τ. 

Wall, 1994), το θέμα των κινδύνων δεν αναλύεται διεξοδικά και διάφορες πτυ

χές τους δεν αποσαφηνίζονται επαρκώς. Στα διάφορα δημοσιεύματα των διε

θνών οικονομικών οργανισμών (ΟΟΣΑ, Διεθνής Τράπεζα) αναφέρονται διαφο

ρετικά είδη κινδύνων από τους εκάστοτε συγγραφείς, και αυτό ουσιαστικά 

εξηγείται από το διαφορετικό πλαίσιο αναφοράς. Ανάλογα με τη χώρα ή τις 

κατηγορίες χωρών και ακόμη ανάλογα με τα έργα υπάρχει διαφοροποίηση 

στους κινδύνους που αντιμετωπίζονται. Π.χ. πολιτικοί κίνδυνοι, με την έννοια 

της αβεβαιότητας σχετικά με τη σταθερότητα των θεσμών (πολιτικών, οικο

νομικών) και των λειτουργιών του πολιτεύματος δεν υφίστανται, ή τουλάχι

στον είναι εξαιρετικά περιορισμένοι για ορισμένες χώρες με εδραιωμένο 

δημοκρατικό πολίτευμα, θεσμούς και μηχανισμούς, καθώς και μη αμφισβη

τούμενα εξωτερικά σύνορα. Ανάλογα μικρότερης σημασίας ή πρακτικά ελεγ

χόμενοι από μακρόχρονη εμπειρία, όχι όμως ανύπαρκτοι, είναι στις ανεπτυγ

μένες χώρες και πολλοί άλλοι κίνδυνοι, (π.χ. πολλά είδη οικονομικών κινδύ

νων) που είναι σημαντικοί για υπανάπτυκτες και αναπτυσσόμενες χώρες. 
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Από τον ΟΟΣΑ (F. Laçasse και Τ. Wall, 1994), στο πλαίσιο ανάλυσης 

σχημάτων συνεργασίας Δημοσίου-ιδιωτών σε ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης, 

προτείνεται ειδικά για τα έργα υποδομής (αυτοχρηματοδοτούμενα έργα) η 

κατάταξη των κινδύνων σε τρεις κατηγορίες: 

α. ηθικοί κίνδυνοι, 

β. τεχνικοί κίνδυνοι, 

γ. οικονομικοί κίνδυνοι. 

Η κατάταξη αυτή αναφέρεται περισσότερο στην ουσία και τη φύση των 

κινδύνων και το είδος των επιπτώσεων και όχι στις ειδικότερες αιτίες από τις 

οποίες συνήθως προκύπτουν. Έτσι είναι προφανές ότι στην κατηγορία των 

οικονομικών κινδύνων, δηλαδή των κινδύνων που αναφέρονται στις οικονομι

κές συνιστώσες της σύμβασης, υπάγονται διάφορα είδη κινδύνων - συναλλαγ

ματικοί ή σχετικοί με τις διακυμάνσεις των επιτοκίων - που αναφέρονται συ

νήθως σχετικά με έργα σε υπανάπτυκτες ή αναπτυσσόμενες χώρες και όχι σε 

χώρες ήδη ανεπτυγμένες. Επίσης στους οικονομικούς μπορούν να καταταγούν 

και κάποιοι λειτουργικοί κίνδυνοι (E. Engel, R. Fischer, και ΑΙ. Galetovic, 1999) 

σχετικοί με τον έλεγχο του κόστους και τους τρόπους λειτουργίας, καθώς και 

ο κατασκευαστικός κίνδυνος τον οποίο δεν πρέπει ποτέ να φέρει το Δημόσιο. 

Με αυτή την ευρύτερη έννοια των επιπτώσεων στη σχεδιαζόμενη επέν

δυση, μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες οι πολι

τικοί κίνδυνοι, οι οποίοι επίσης αφορούν χώρες χωρίς παγιωμένους πολιτικούς 

και οικονομικούς θεσμούς και εξωτερικά σύνορα, καθώς και οι ρυθμιστικοί 

κίνδυνοι οι οποίοι αφορούν γενικότερα σχεδόν όλες τις χώρες, αλλά βέβαια 

με ιδιαίτερη βαρύτητα τις υπανάπτυκτες και αναπτυσσόμενες. Επομένως, για 

μια πληρέστερη προσέγγιση στο θέμα των κινδύνων, θα πρέπει να αναλυθούν 

και τα δύο αυτά είδη - πολιτικοί και ρυθμιστικοί - ως ειδικότερες κατηγορίες 

κινδύνων. 

α. Ηθικοί κίνδυνοι 

Η πρώτη κατηγορία αφορά στο γνωστότερο τύπο κινδύνων που συν

δέεται με τη δυνατότητα της μιας πλευράς, π.χ. του ιδιώτη, να αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του. Όσο σαφέστερη είναι η σύμβαση στις σχετικές δεσμεύσεις 

και υποχρεώσεις των δύο μερών σε συνδυασμό με κάποιες άλλες προϋποθέ

σεις - καταλληλότητα θεσμικού πλαισίου, διαφάνεια, δυνατότητα ελέγχου και 

δυνατότητα κυρώσεων - τόσο μειώνεται ο κίνδυνος αυτός. Τέτοιου τύπου κίν

δυνοι υπάρχουν και στις παραδοσιακού τύπου συνεργασίες ιδιωτών-Δημοσίου 
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και η εξάλειψη τους είναι ο στόχος χρόνιων προσπαθειών μέσω των νομοθε

τικών και οργανωτικών ρυθμίσεων που διέπουν τις συνεργασίες αυτές. Γενικά 

θα μπορούσε να διατυπωθεί η άποψη ότι ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί, λί-

γο-πολύ, σε πολλές χώρες, κυρίως βέβαια στις ανεπτυγμένες όπου γενικά η 

διαφθορά είναι σχετικά περιορισμένη και η άσκηση πολιτικής έχει ένα ορθο

λογικό πλαίσιο αποτελεσματικότητας, συνέχειας, συνέπειας και συναίνεσης. 

Είναι σαφές ότι χώρες που δεν έχουν ήδη καταφέρει να ελέγξουν τους κιν

δύνους αυτούς στις παραδοσιακές συναλλαγές Δημοσίου-ιδιωτών θα έχουν 

σοβαρότερο πρόβλημα στις νέου τύπου συνεργασίες. Δυστυχώς αυτό ισχύει 

και για ορισμένες χώρες με σημαντική εμπειρία σε συμβάσεις έργων. 

Σχετικά με τη μορφή των κινδύνων αυτών (ηθικών) στις συμβάσεις 

αυτοχρηματοδοτήσεων και συγχρηματοδοτήσεων, παρατηρείται ότι η κατά

σταση στις περιπτώσεις αυτές - κυρίως στα κλασικά έργα υποδομής - δεν 

πρέπει να διαφέρει πολύ από τις παραδοσιακές αναθέσεις, εφόσον ο έλεγχος 

της μελέτης και κατασκευής παραμένει στην πλευρά του Δημοσίου. Οι ηθικοί 

κίνδυνοι μάλιστα στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτήσεων μπορούν να αντιμε

τωπισθούν αποτελεσματικότερα, εάν οι αναθέσεις αφορούν κατασκευή και 

λειτουργία συγχρόνως στον ίδιο ιδιώτη, ώστε να μην υπάρχει κίνητρο μετάθε

σης προβλημάτων και ευθυνών. Από την άλλη πλευρά όμως, η ανάγκη της μα

κροχρόνιας σχέσης και διαπραγμάτευσης Δημοσίου-ιδιωτών, σε κάποιες του

λάχιστον περιπτώσεις, δημιουργεί έδαφος πρόσφορο για επιλήψιμη συμπε

ριφορά και από τις δύο πλευρές και απαιτείται εξαρχής η κατοχύρωση αρχών 

διαφάνειας και ελέγχου της διαχείρισης. 

Προβλήματα ηθικών κινδύνων είναι δυνατό να προκύψουν και χωρίς 

πρόθεση εξαπάτησης για λόγους θεσμικούς, αν η πλευρά (π.χ. κάποια δημό

σια αρχή) που έχει αναλάβει ορισμένες ευθύνες και υποχρεώσεις εμποδίζεται 

να τις ασκήσει λόγω ελαττωμάτων του θεσμικού πλαισίου. 

β. Τεχνολογικοί κίνδυνοι 

Πρέπει εξαρχής να διευκρινισθεί ότι οι τεχνολογικοί κίνδυνοι δεν πρέ

πει να συγχέονται με τους κατασκευαστικούς κινδύνους, δηλαδή δεν αφορούν 

προβλέψιμες ανάγκες τεχνικού εξοπλισμού και ικανοποίησης τεχνικών απαι

τήσεων που είναι σύμφυτες με το είδος και τις ειδικές συνθήκες του έργου, 

τις οποίες βέβαια πρέπει να φέρει ο ιδιώτης κατασκευαστής. 

Οι κίνδυνοι αυτοί αφορούν γενικά περιπτώσεις αστοχίας στη χρησιμο

ποίηση της κατάλληλης τεχνολογίας, η οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί εκ των 
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προτέρων και να ασφαλιστεί. Ως παράδειγμα αναφέρεται (H.S. Havens, 1994) 
η προμήθεια των ΗΠΑ με όπλα από την πολεμική βιομηχανία. Τα τελικώς πα
ραγόμενα όπλα είναι αποτέλεσμα πολλών πειραματισμών, πολλά από τα απο
τελέσματα των οποίων δεν εμφανίζονται ποτέ στην πράξη. Είναι εύλογο ότι η 
ανάληψη τέτοιων κινδύνων από τον ιδιώτη παραγωγό θα τον οδηγούσε σε 
οικονομική εξόντωση, τουλάχιστον στο ακραίο αυτό παράδειγμα. Το αντικεί
μενο της σύμβασης είναι προϊόν πρωτοποριακής τεχνολογίας βάσει αποκλει
στικής παραγγελίας και είναι φυσικό ο κίνδυνος να φέρεται από το Δημόσιο. 

Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για τη βελτίωση κατανομής αυτών 
των κινδύνων χωρίς αξιόλογα αποτελέσματα, με την έννοια της άντλησης 
υποδειγμάτων συμπεριφοράς που να μπορούν να εφαρμοστούν γενικά σε 
πολλές περιπτώσεις. Κάποιοι όροι βέβαια και υποχρεώσεις του ιδιώτη κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας, στις υπογραφόμενες συμβάσεις, είναι δυνατό να 
αποτελούν κίνητρα συνεπούς συμπεριφοράς και μείωσης των κινδύνων. 

Η κατάσταση όμως είναι πολύ διαφοροποιημένη ως προς τη ζήτηση τε
χνολογικά προηγμένων έργων και προϊόντων στις υπανάπτυκτες και αναπτυσ
σόμενες χώρες. Σε αυτές είναι μάλλον σπάνιο φαινόμενο η ανάθεση έργων 
που απαιτούν πρωτοποριακή τεχνολογία και έρευνα. Έτσι δεν υφίστανται οι 
κίνδυνοι αυτοί με την έννοια που παρουσιάζονται στις ανεπτυγμένες χώρες. 
Και στις χώρες αυτές όμως, κάποιες φορές απαιτούνται έργα με καινοτομικά 
στοιχεία προκειμένου να αντιμετωπισθούν διάφορα τεχνικά και περιβαλλοντι
κά προβλήματα, ή απλώς να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα στην κατα
σκευή και τη λειτουργία. Η κάθε κυβέρνηση πρέπει να είναι σε θέση να προ
βάλλει τις κατάλληλες απαιτήσεις και προδιαγραφές λειτουργίας και αρτιότη
τας των έργων, καθώς και τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς και τέλος να 
προβεί στη σωστή επιλογή του αναδόχου. Έργο με ελαττώματα, έστω και αν 
ζημιώνει οικονομικά τον ιδιώτη, στην περίπτωση που φέρει ακέραιο τον εμπο
ρικό κίνδυνο, δεν μπορεί παρά να αποτελεί ευθύνη της αρμόδιας δημόσιας 
αρχής. Απλώς στην περίπτωση αυτή ο ιδιώτης έχει αντικίνητρα (αν δεν έχει 
απόλυτη μονοπωλιακή δύναμη) να κατασκευάσει ένα ελαττωματικό έργο. 

Συνολικά και γενικά, η αντιμετώπιση των τεχνικών και ηθικών κινδύνων 
δεν βοηθείται ιδιαίτερα από τη συμμετοχή των ιδιωτών παρά μόνον έμμεσα, 
δηλαδή από την προσεκτικότερη αναγνώριση και πρόβλεψη των κινδύνων 
αυτών, στα πλαίσια της σύμβασης, καθώς και από τη δημιουργία αντικινήτρων 
για ανεύθυνη συμπεριφορά. Έτσι σε κάποιες περιπτώσεις, η παραχώρηση της 
λειτουργίας και εκμετάλλευσης στους ιδιώτες κατασκευαστές αποτελεί κίνη
τρο για αποτελεσματικότερες κατασκευαστικές λύσεις. 
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y. Οικονομικοί κίνδυνοι 

Αυτοί είναι οι κίνδυνοι οι οποίοι μπορούν πραγματικά, αν αναγνωρι

στούν και επιμερισθούν κατάλληλα (σωστός καταλογισμός), να μειωθούν τόσο 

εις όφελος του Δημοσίου, όσο και εις όφελος του ίδιου του έργου και της 

οικονομίας γενικότερα. Επομένως με τους κατάλληλους χειρισμούς μπορεί να 

προκύψει αύξηση της αποτελεσματικότητας του όλου εγχειρήματος, πράγμα 

που αποτελεί το ζητούμενο στη συνεργασία Δημοσίου-ιδιωτών. 

Στους οικονομικούς κινδύνους υπάγονται οι συναλλαγματικοί κίνδυνοι 

και οι κίνδυνοι μετατρεψιμότητας του νομίσματος της χώρας που εκτελούνται 

τα έργα, με άμεσες επιπτώσεις στην οικονομική εξέλιξη του έργου (π.χ. μειω

μένη αξία εσόδων σε περίπτωση υποτίμησης, αδυναμία εξαγωγής κερδών 

κλπ.). Είναι ευνόητο ότι οι κίνδυνοι αυτοί δεν αφορούν ανεπτυγμένες χώρες 

και δεν αφορούν την Ελλάδα μετά την ένταξη της στη ζώνη του ευρώ. Έτσι 

η ανάλυση θα εντοπισθεί στους κινδύνους που αφορούν ανεπτυγμένες χώρες, 

ή έστω αυτούς που είναι υπαρκτοί για την ελληνική περίπτωση. Στους κινδύ

νους αυτούς μπορεί να περιληφθούν διάφοροι ρυθμιστικοί κίνδυνοι που συν

δέονται με θεσμικές και οργανωτικές ρυθμίσεις εκ μέρους του Δημοσίου και 

μπορούν να επηρεάσουν άμεσα και έμμεσα την πραγματοποίηση αλλά και την 

αποτελεσματικότητα της επένδυσης, να έχουν δηλαδή οικονομικές συνέπειες. 

Και αυτοί οι κίνδυνοι περιορίζονται, χωρίς να μειώνεται η σοβαρότητα τους, 

για τις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες και είναι αυτοί για τους οποίους 

έχει κυρίως ευθύνη ο δημόσιος τομέας. 

Οι πιο συνηθισμένοι και άμεσοι οικονομικοί κίνδυνοι (τουλάχιστον για 

χώρες με ανεπτυγμένη οικονομία) είναι οι εμπορικοί κίνδυνοι και έχουν την έν

νοια της αποτυχίας των προβλέψεων για την πραγματοποίηση εσόδων (π.χ. διό

δια κλπ.) και εξόδων σε κάποιες περιπτώσεις (κυρίως για έργα με σημαντικά 

λειτουργικά έξοδα). Η μείωση και η αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών συνδέε

ται με την όλη πολιτική επιλογής του συγκεκριμένου έργου και των συνθηκών 

λειτουργίας του. Π.χ., ένα έργο με παραχώρηση μακροχρόνιας λειτουργίας (με 

σχετικά περιορισμένα λειτουργικά έξοδα) έχει μεγαλύτερα περιθώρια προσαρ

μογής της τιμής σε επίπεδα αποδοτικά με ιδιωτικοοικονομικά και κοινωνικά κρι

τήρια. Η ελαστικότητα της ζήτησης επίσης, που θα επιτρέπει σε ένα έργο να 

πραγματοποιεί τα αναμενόμενα έσοδα, εξαρτάται από την ανταγωνιστικότητα 

των υπηρεσιών που προσφέρει αλλά και την οικονομική θέση των χρηστών. 

Ο κίνδυνος σχετικά με τις προβλέψεις αφορά ακόμη και τα σκιώδη 

έσοδα, εφόσον η αποτελεσματικότητα της σύμβασης σχετίζεται και με τις 
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«ανάγκες». Η σωστή πρόβλεψη της ζήτησης (ποσότητα και τιμές) είναι απα

ραίτητη για τη σωστή αξιολόγηση του έργου όχι μόνο από την πλευρά όσων 

τοποθετούν κεφάλαια, αλλά και για το έργο καθεαυτό (κοινωνική χρησιμότη

τα, κόστος ευκαιρίας). Είναι ευνόητο ότι για έργα με κάποια ιδιαίτερη σημα

σία, πέρα από την οικονομική (κοινωνική, πολιτική κλπ.), η δημόσια συμμετο

χή είναι απαραίτητη, χωρίς αυτή να περιορίζει τους εμπορικούς κινδύνους 

που βέβαια αντιστοιχούν στην ιδιωτική συμμετοχή. 

Οι εμπορικοί κίνδυνοι συνολικά και συγκεκριμένα η πραγματοποίηση των 

προβλέψεων εξόδων-εσόδων του έργου (κυρίως των τελευταίων για τα κλασι

κά έργα υποδομής) συνδέονται επίσης και με τις επιλογές σε γενικότερα θέμα

τα οικονομικής πολιτικής και άλλα συναφή που επηρεάζουν την οικονομική ανά

πτυξη και διάφορες άλλες παραμέτρους οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντι

κές (χωροθέτηση δραστηριοτήτων, εργασιακές σχέσεις, αναδιαρθρώσεις κλπ.). 

Στην περίπτωση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία η υλοποίηση πολιτικών από την 

πλευρά του Δημοσίου που θεωρήθηκαν ως δεδομένες στις εκτιμήσεις των 

μελετητών για τις προβλέψεις εκμετάλλευσης του έργου και κυρίως ο σχεδια

σμός και η αποσαφήνιση της οικονομικής πολιτικής και συναφών επιλογών πριν 

ακόμη από τη διαδικασία συνεργασίας με τους ιδιώτες. Είναι ευνόητη στις περι

πτώσεις αυτές η μεγάλη σημασία του ρεαλισμού και από την πλευρά των ιδιω

τών, αλλά κυρίως από την πλευρά του Δημοσίου εξαρχής, αναφορικά με την 

ασκούμενη πολιτική και τις δυνατές μεταβολές με τις αναμενόμενες εξελίξεις 

Έτσι μειώνονται συνολικά οι κίνδυνοι (βλ. τα σχετικά με το κλίμα εμπιστοσύνης) 

και οι ιδιώτες πρέπει να φέρουν αποκλειστικά τους εμπορικούς κινδύνους. 

Σχετικά με τον κίνδυνο των εσόδων και της δυνατότητας ικανοποιητι

κών προβλέψεων πρέπει να επισημανθούν οι δυσκολίες (F. Laçasse και Τ. 

Wall, 1994) στις εξής περιπτώσεις: 

i) Όταν ήδη υφίσταται ένα δίκτυο υποδομών χωρίς επιβάρυνση και το 

αυτοχρηματοδοτούμενο έργο αποτελεί προσθήκη στο δίκτυο αυτό, 

υπάρχει πρόβλημα στην εκτίμηση της απόδοσης του συγκεκριμένου 

τμήματος, αν δεν εκτιμηθεί η απόδοση του όλου συστήματος (system-

wide pricing), κάτι που είναι δύσκολο να γίνει. Γι' αυτό περισσότερο 

ελκυστικές είναι οι περιπτώσεις ευδιάκριτων τμημάτων της υποδομής με 

ειδικά χαρακτηριστικά (γέφυρες, τούνελ) πέραν αυτών του δικτύου, που 

εξασφαλίζουν σημαντικές οικονομίες χρόνου και αντίστοιχη ζήτηση, 

ii) Όταν κάποια τμήματα του δικτύου χρηματοδοτούνται από ιδιώτες και 

προσφέρονται στους χρήστες με αντάλλαγμα, ενώ τα τμήματα που 

χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους προσφέρονται δωρεάν, δεν 
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είναι εφικτός ο επιμερισμός των κινδύνων για το σύνολο των δαπανών. 

Στην περίπτωση αυτή είναι ορατός ο κίνδυνος για επιλογή μόνο κερ

δοφόρων δραστηριοτήτων (cream skimming) σχετικά με τα έργα στα 

οποία εμπλέκονται ιδιώτες και τίθεται επίσης το ερώτημα της σωστής 

αξιολόγησης της συνολικής δαπάνης για το έργο, δηλαδή εάν οι δημό

σιοι πόροι τελικά κατευθύνονται σε έργα που δεν δικαιολογούνται με 

οικονομικά κριτήρια. 

iii) 'Οταν τα έργα είναι αρκετά σημαντικά για να έχουν εξωτερικές οικονο

μίες, περιβαλλοντικές ή άλλες, τότε τα προβλήματα αυτά πρέπει να εξε

τάζονται εκ των προτέρων και να αντιμετωπίζονται κατάλληλα στη σύμ

βαση. Εάν οι εξωτερικές οικονομίες (externalities) αφορούν την κυκλο

φοριακή συμφόρηση και υπάρχουν ήδη εναλλακτικοί δρόμοι, τότε η επι

βολή διοδίων μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη και αποδοτική, 

iv) Όταν υπάρχουν έμμεσες εγγυήσεις από την πλευρά του Δημοσίου που 

είναι δύσκολο να προσδιοριστούν και να ελεγχθούν εφόσον συνδέονται με 

διάφορους δημόσιους φορείς (επιχειρήσεις, τράπεζες) και με ποικίλους 

στόχους. Στο βαθμό που υφίστανται τέτοιου είδους εγγυήσεις είναι δύσκο

λη η ταυτοποίηση και ο επιμερισμός των κινδύνων. Τελικά είναι δύσκολο 

να οριστεί ως ποιο σημείο και για ποιους λόγους μπορεί να εγγυάται το 

Δημόσιο (F. Laçasse και Τ. Wall, 1994). 

Από τη συνεργασία Δημοσίου-ιδιωτών σε επενδυτικά σχέδια προκύπτει 

όφελος και από το γεγονός ακόμη ότι το Δημόσιο εξαναγκάζεται να σχεδιάσει 

πληρέστερα, να εξειδικεύσει και να ελέγξει τις επενδύσεις υποδομών που απο

φασίζει (F. Laçasse και Τ. Wall, 1994). Όσον αφορά την κατανομή των κινδύνων 

και τη συνεπαγόμενη μείωση τους, όφελος προκύπτει αν υπάρχει προθυμία των 

ιδιωτών για ανάληψη κάποιων οικονομικών κινδύνων, επειδή τότε είναι δυνατή η 

επιλογή επενδυτικών σχεδίων με βάση οικονομικά κριτήρια. Προκειμένου όμως να 

συμβεί αυτό, θα πρέπει και η λειτουργία της αγοράς να επιτρέπει την ανάδειξη 

των επιλογών αυτών και τελικά να επηρεασθεί θετικά η ποσότητα και η ποιότητα 

των επενδύσεων. Συνολικά η προσπάθεια αναγνώρισης και αξιολόγησης των κιν

δύνων μπορεί να βοηθήσει στο ξεκαθάρισμα και την ιεράρχηση των επενδυτικών 

επιλογών, ανάλογα με τα κριτήρια που ικανοποιούν, οικονομικά, κοινωνικά, εθνικά, 

γεγονός που οδηγεί τελικά στην άσκηση περισσότερο ορθολογικής πολιτικής. 

Επιπλέον η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα πρέπει να οδηγεί σε πο

σοτικό περιορισμό του Δημοσίου και της γραφειοκρατίας, αλλά όχι σε παρά

καμψη διαδικασιών που αποσκοπούν στη διασφάλιση της εντιμότητας και ποι

ότητας των συναλλαγών (F. Laçasse και Τ. Wall, 1994). 
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Η ανάληψη κινδύνων από το Δημόσιο είναι περισσότερο αναγκαία, 

προκειμένου να προσελκυσθεί το ενδιαφέρον των ιδιωτών, όσο λιγότερο προ

σαρμοσμένη στην οικονομία της αγοράς είναι μία χώρα. Από την άλλη όμως 

το κόστος των κινδύνων και η δυσκολία αντιμετώπισης τους είναι μεγαλύτε

ρα για μια τέτοια χώρα. 

2.4.1. Ειδικότερα για τους πολιτικούς και ρυθμιστικούς κινδύνους 

Οι πολιτικοί κίνδυνοι που αναφέρονται στην αλλαγή του πολιτικού σκη

νικού μιας χώρας, εξαιτίας εσωτερικών ή εξωτερικών αναταραχών ή ανατρο

πών, πρέπει να φέρονται από το Δημόσιο αλλά είναι δύσκολο να υπάρξει 

αξιόπιστη ανάληψη τέτοιων κινδύνων και μάλιστα μακροχρόνια. Πολλές πλευ

ρές των πολιτικών κινδύνων είναι δυνατό να ασφαλιστούν (από δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς) ή να προστατεύονται θεσμικά από ανεξάρτητα θεσμικά 

όργανα. Στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου (W. Smith, 1997) ελάχιστες περι

πτώσεις μπορεί να καλυφθούν επαρκώς. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να έχουν 

πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην ολοκλήρωση και στη λειτουργία ενός επεν

δυτικού σχεδίου, δηλαδή καταλήγουν ως οικονομικοί κίνδυνοι ακόμη και για 

συμβάσεις λιγότερο μακροχρόνιες από αυτές που αφορούν τα αυτοχρηματο-

δοτούμενα έργα υποδομής. Ως πρόσφορο για τα ελληνικά δεδομένα σχετικό 

παράδειγμα μπορεί να αναφέρει κανείς τους ανασφάλιστους πολιτικούς κιν

δύνους που αντιμετώπισαν οι ελληνικές τεχνικές εταιρείες στις χώρες της Μ. 

Ανατολής στο τέλος της ΙΟετίας του 70 λόγω κυρίως του πολέμου Ιράν-Ιράκ 

(ΚΕΠΕ, 1986). Είναι ευνόητο ότι η παρουσία πολιτικών κινδύνων είναι ένας σο

βαρός ανασταλτικός παράγοντας για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων 

σε χώρες υποανάπτυκτες και αναπτυσσόμενες, αφενός επειδή άμεσα απο

θαρρύνουν τις επενδύσεις αυτές (δεν μπορούν πάντα να ασφαλιστούν), αφε

τέρου επειδή αυξάνουν σημαντικά το κόστος του κεφαλαίου. 

Οι ρυθμιστικοί (regulatory) κίνδυνοι αναφέρονται σε αλλαγές, νομικές ή 

οργανωτικές, που μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς το αντικείμενο της σύμβασης 

και να έχουν τελικά οικονομικές επιπτώσεις. Παρ' όλο που η παρουσία τους είναι 

ιδιαίτερα έντονη, όπως αναφέρθηκε, σε υπανάπτυκτες και αναπτυσσόμενες χώ

ρες, είναι απόλυτα υπαρκτοί και στις ανεπτυγμένες χώρες και ειδικότερα στα κλα

σικά έργα υποδομής, όπου απαιτείται μακροχρόνια δέσμευση κεφαλαίων (sunk 

investment) και επομένως η διαχείριση και η κερδοφορία τους υπόκειται σε μακρο

χρόνιες ρυθμιστικές (regulatory) ενέργειες (D. Helm και G. Yarrow, 1988). (Ήδη 

έχει γίνει αναφορά στις δυσκολίες των ειδικών ρυθμίσεων στο σχετικό τμήμα 1.3). 
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Κανονιστικές ρυθμίσεις και αλλαγές, είτε αφορούν γενικότερα την οι

κονομική πολιτική και δραστηριότητα είτε το συγκεκριμένο χώρο κάποιων ε

πενδύσεων, είναι σαφές ότι εξαρτώνται από χειρισμούς της κυβέρνησης και 

επομένως συνιστούν κίνδυνο που εμπίπτει στην πλευρά του Δημοσίου. Δεν 

είναι όμως δυνατό μια κυβέρνηση να δεσμευτεί ότι δεν θα προβεί σε μεταβο

λές του νομοθετικού πλαισίου ακόμη και αν αυτές θίγουν τις προοπτικές 

κάποιων επενδύσεων. 

Σε αρκετές περιπτώσεις όμως είναι δυνατό και να αναλάβει τον κίν

δυνο απέναντι στον ιδιώτη επενδυτή και να πραγματοποιήσει τις αλλαγές που 

θεωρούνται σκόπιμες, αν είναι σε θέση να διαφοροποιήσει την πολιτική της 

απέναντι στη συγκεκριμένη επένδυση. Ενδεικτικά αναφέρεται (Τ. Irwin, Μ. 

Klein, G. E. Perry, M. Thobani, 1999) η δυνατότητα αποζημίωσης ιδιωτών λό

γω αλλαγών π.χ. στην περιβαλλοντική νομοθεσία. Τέτοιες πρακτικές όμως δεν 

είναι εύκολα εφικτές και αποτελεσματικές, παρ' όλο που πολύ συχνά είναι α

ναγκαίες. Για το λόγο αυτό, η προσδοκία σημαντικών νομοθετικών και άλλων 

παρεμβάσεων αποθαρρύνει τους ιδιώτες, ειδικά από δεσμεύσεις σε υποδομές, 

εφόσον δεν είναι δυνατό να λειτουργήσουν ομαλά μακροχρόνιες επενδύσεις 

υπό συνθήκες αβεβαιότητας σχετικά με σημαντικούς παράγοντες του πλαισίου 

λειτουργίας τους. Αντίστροφα όμως, μακροχρόνια δεν είναι δυνατό να μη 

σημειωθούν αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου ή να είναι όλες προβλέψιμες, 

ειδικά σε χώρες χωρίς κατασταλαγμένους πολιτικούς και οικονομικούς 

θεσμούς. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για να είναι δυσμενέστερες οι συμβά

σεις παραχώρησης για το Δημόσιο, όσο λιγότερο αξιόπιστο αυτό εμφανίζεται. 

Αν μία χώρα βέβαια ακολουθεί για σειρά ετών, με συνέπεια, πολιτική 

που εμπνέει εμπιστοσύνη στους ιδιώτες επενδυτές, τότε προσελκύει επενδυ

τικά κεφάλαια χωρίς σημαντικές απαιτήσεις ανάληψης κινδύνων από το 

Δημόσιο (Τ. Irwin, M. Klein, G. E. Perry, M. Thobani, 1999). Ενδεικτικά αναφέ

ρεται η περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου1 3 όπου συρρέουν σημαντικές 

ιδιωτικές επενδύσεις, παρά την πολιτική της μη δέσμευσης για ρυθμιστικούς 

κινδύνους, εκτός από περιπτώσεις κινδύνων που συνδέονται ειδικά με κάποια 

13. Η γενική αυτή παρατήρηση για το Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπονοεί ότι στη 
χώρα αυτή έχουν επιλυθεί τα προβλήματα των ρυθμιστικών κινδύνων, επειδή πράγμα
τι η ρυθμιστική πολιτική (regulatory policy, regulation) και οι εξ αυτής κίνδυνοι αναφο
ρικά με συγκεκριμένες επενδύσεις και κλάδους κοινής ωφέλειας σε διαφορετικά επί
πεδα είναι συνεχώς παρόντα, και είναι γνωστό ότι αποτελούν πολυσυζητημένο τμήμα 
της οικονομικής πολιτικής, εντούτοις όμως οι αβεβαιότητες κινούνται σε περισσότερο 
ορθολογικά πλαίσια. 
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συγκεκριμένη επένδυση. Αξιόπιστες πολιτικές για την προσέλκυση ιδιωτικών 

επενδύσεων θεωρούνται ότι ασκούν μερικές φορές και αναπτυσσόμενες 

χώρες, όπως εθεωρείτο π.χ. η Αργεντινή (ibid.). Τελικά όμως, μετά από τις 

πρόσφατες δυσμενείς εξελίξεις στη χώρα αυτή, τίθεται το ερώτημα της συνο

λικής και «συνεπούς» αξιοπιστίας, με την έννοια της συνέπειας και της συμ

βατότητας της ακολουθούμενης πολιτικής για την προσέλκυση ιδιωτικών 

επενδύσεων με τη συνολική οικονομική πολιτική και τις δυνατότητες της οικο

νομίας. Ο καταμερισμός των κινδύνων πρέπει, όπως υποστηρίζουν και οι προ

αναφερόμενοι συγγραφείς, να γίνεται όχι μόνο σύμφωνα με την καταλληλό

τητα του φορέα για τη διαχείριση του κινδύνου, αλλά με το κόστος της δια

χείρισης αυτής, το οποίο πρέπει εκ των προτέρων να συνεκτιμάται. 

Σχετική με το χειρισμό και τη μείωση των ρυθμιστικών κινδύνων είναι 

και η ανάγκη διαρθρωτικών αλλαγών (και σε ανεπτυγμένες χώρες ακόμη) που 

θα εξασφαλίζουν ομαλές συνθήκες στην αγορά των εισροών και των εκροών 

της επένδυσης, αλλά και στην οικονομία γενικότερα. Εφόσον σκοπός των 

αυτοχρηματοδοτήσεων είναι η προώθηση της αποτελεσματικότητας στην 

κατασκευή και λειτουργία των έργων, με ταυτόχρονη μείωση των υποχρεώσε

ων του Δημοσίου, οι διαρθρωτικές αλλαγές (που κανονικά αποτελούν μέλημα 

της κυβέρνησης) πρέπει να αποσκοπούν στη δημιουργία υγιών ανταγωνιστι

κών συνθηκών, με ταυτόχρονη διασφάλιση κάποιων ποιοτικών προδιαγραφών 

και ενδεχομένως την εξυπηρέτηση κάποιων επιπλέον και επιμέρους στόχων 

(π.χ. κοινωνικών αναγκών). 

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που οι αλλαγές αυτές μπορεί να είναι α

παραίτητες προς διαφορετική κατεύθυνση για τον κάθε ένα από τους δύο συμ

βαλλόμενους και για διαφορετικούς ακόμη λόγους. Είναι δηλαδή ενδεχόμενο οι 

συμβαλλόμενοι ιδιώτες να θέτουν ως προϋπόθεση, τουλάχιστον αρχικά, κατά 

τη φάση της μετάβασης μιας παραγωγικής επένδυσης από τη δημόσια στην 

ιδιωτική πρωτοβουλία, την κρατική προστασία από τον ανταγωνισμό και έτσι να 

εξαναγκασθεί η κυβέρνηση να πραγματοποιεί αλλαγές στην αντίθετη κατεύ

θυνση από αυτή που ισχυροποιεί τις δυνάμεις της αγοράς (απελευθέρωση της 

αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα). Παρά το γεγονός ότι τέτοιου είδους ενέργει

ες είναι καταρχήν αντίθετες με το πνεύμα των συνεργασιών Δημοσίου-ιδιωτών, 

δεν είναι δυνατό να αποκλεισθούν εντελώς εκ των προτέρων με κάποιους 

βέβαια λογικούς περιορισμούς, (π.χ. μέγιστη χρονική διάρκεια προστασίας, 

μέγιστη τιμή αγοράς κλπ.). Είναι προτιμότερο σε κάθε περίπτωση να εξετάζο

νται οι λόγοι τους οποίους επικαλείται η πλευρά των ιδιωτών για την αναγκαι

ότητα της «προστασίας» και βέβαια οι πιθανές εναλλακτικές λύσεις. 
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Μία περιοχή που περικλείει αρκετούς κινδύνους ρυθμιστικών μεταβο

λών για τη συνεργασία Δημοσίου-ιδιωτών είναι αυτή του περιβάλλοντος, ως 

αξίας και κοινωνικού αγαθού που πρέπει να προστατεύεται από τη νομοθεσία 

και από τη σύμβαση του έργου. Πρόβλημα αποτελούν για τον ανάδοχο του 

έργου οι τυχόν μεταβολές στην περιβαλλοντική νομοθεσία και τις επιβαλλό

μενες ρυθμίσεις, όπως και τα τυχόν περιβαλλοντικά προβλήματα που θα προ

κύψουν κατά την κατασκευή και λειτουργία, αν δεν έχουν προβλεφθεί κατάλ

ληλα στη σύμβαση. Δυσκολίες επίσης προκύπτουν από το γεγονός ότι οι πε

ριβαλλοντικές μελέτες συχνά δεν μπορεί να είναι ακριβείς χωρίς την οριστική 

μελέτη του έργου. Όσον αφορά στο θεσμικό πλαίσιο, από τους κατασκευα

στές θεωρείται γενικά πλεονέκτημα να έχει η χώρα κατασταλαγμένη νομοθε

σία για το περιβάλλον. Αυτό ουσιαστικά είναι πλεονέκτημα και για τις ίδιες τις 

χώρες που έχουν το έργο, επειδή αυτό σημαίνει και ανεπτυγμένη περιβαλ

λοντική προστασία και συνείδηση αλλά και ικανότητα να το περιφρουρήσουν 

μέσα από τις κατάλληλες προβλέψεις στη σύμβαση αλλά και με τις προ της 

σύμβασης ενέργειες (κατάλληλες μελέτες, προδιαγραφές κλπ.). 

2.5. Η σημασία των εγγυήσεων και η πολιτική μείωσης των κινδύνων 

Από όσα μέχρι τώρα αναφέρθηκαν σχετικά με τους κινδύνους και την αν

τιμετώπιση τους, προκύπτει ότι υπάρχει ευρύ πεδίο χειρισμών σχετικά με τους 

εμπορικούς (οικονομικούς) και τους ρυθμιστικούς κινδύνους, ειδικά στις παρα

χωρήσεις έργων μεγάλης κεφαλαιακής δέσμευσης (κλασικές υποδομές). 

Κανονικά, η αρμόδια κυβέρνηση, ενώ δεν θα πρέπει να παράσχει εγγυήσεις έμ

μεσα ή άμεσα στους ιδιώτες, για τα αναμενόμενα έσοδα - έξοδα, θα πρέπει να 

εμφανίζεται και να είναι αξιόπιστη σχετικά με την πραγματοποίηση παρεμβάσεων 

στο θεσμικό και οικονομικό πεδίο, μακρό- και μικρο-οικονομικό πλαίσιο, ώστε να 

μη ανατραπούν οι λογικές προσδοκίες που τρέφουν οι επενδυτές. Όσο περισ

σότερο αξιόπιστη εμφανίζεται μία χώρα, τόσο λιγότερες θα είναι και οι εγγυή

σεις που θα απαιτηθούν προκειμένου να προσελκυστούν ιδιώτες επενδυτές. 

Χωρίς να είναι δυνατό να ορισθεί επακριβώς η έννοια των εγγυήσεων 

στην περίπτωση των συμβάσεων παραχώρησης, πρακτικά έχουν την έννοια της 

ανάληψης ευθύνης για την κάλυψη κάποιου ειδικού κινδύνου - π.χ. της επί

πτωσης στα έσοδα από κάποια ανταγωνιστική επένδυση - που δεν είναι επι

θυμητό να ελεγχθεί και δεν είναι δυνατό να υπάρξει δέσμευση στη σύμβαση. 

Οι εγγυήσεις βέβαια άμεσες ή έμμεσες, όπως έχει παρατηρηθεί, 

ασκούν αρνητικό ρόλο στο είδος και την ποιότητα των επενδυτικών επιλογών, 
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στα κίνητρα για την αποτελεσματική τους διαχείριση καθώς και στην επιβά
ρυνση του προϋπολογισμού με ανορθόδοξο τρόπο (Ed. Engel, R. Fischer και ΑΙ. 
Galetovic, 1997). Υπερβολική προθυμία του Δημοσίου να αναλάβει κινδύνους, 
προσφέροντας εγγυήσεις, μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των ιδιωτών, 
αλλά δεν θα βοηθήσει στη σωστή επιλογή των έργων ούτε στην αποτελεσμα
τική διοίκηση και διαχείριση. Επιπλέον θα επιβαρύνει αφανώς τα χρέη της χώ
ρας και τις υποχρεώσεις των μελλοντικών γενεών και θα δυσχεράνει γενικά 
την άσκηση της οικονομικής πολιτικής. 

Είναι όμως συχνές οι περιπτώσεις14 όπου χωρίς κάποιες εγγυήσεις 
δεν είναι δυνατή η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και η πραγματοποίηση 
έργων ιδιαίτερα χρήσιμων. Στην περίπτωση αυτή αφού ληφθεί υπόψη η οικο
νομική αξιολόγηση του έργου με ευρύτερα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, 
λαμβανομένων υπόψη και των εξωτερικών οικονομιών και κάποιων ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών - αν υπάρχουν - και τα προκύπτοντα οφέλη πέρα από τα 
ιδιωτικά (που είναι δυνατό να προκύψουν από τη διαδικασία επιβάρυνσης των 
χρηστών), θα πρέπει να αναζητηθούν τρόποι προσέλκυσης του ιδιωτικού 
κεφαλαίου με βελτίωση της μακροοικονομικής εικόνας (ελαχιστοποίηση των 
αφανών υποχρεώσεων του Δημοσίου και των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέ
ων) και εξυγίανση των αγορών. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ενθάρρυνσης των ιδιωτικών κεφαλαίων και 
μείωσης του κόστους συμμετοχής τους μέσω μείωσης των κινδύνων. Η μείω
ση των κινδύνων είναι βέβαια δυνατή μέσω της υιοθέτησης των κατάλληλων 
πολιτικών, όπως επανειλημμένα αναφέρθηκε. Η άσκηση όμως των πολιτικών 
αυτών είναι μια αρκετά μακροχρόνια και δύσκολη διαδικασία και δεν είναι 
βέβαια μονοσήμαντη. Κάποια έργα θα πρέπει παράλληλα να πραγματοποιού
νται με τη συμμετοχή ιδιωτών και τη στήριξη από το Δημόσιο με διάφορους 
τρόπους. Η άμεση συμμετοχή του Δημοσίου με δημόσια κεφάλαια, συχνά 
πέρα από την αξία των απαλλοτριώσεων, είναι ένας κοινός αποδεκτός τρόπος 
ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων, με δεδομένο τα πολλαπλά δημόσια 
οφέλη και τη μακροχρόνια (πέρα από την διάρκεια της παραχώρησης) διάρ
κεια. Με την άμεση συμμετοχή μειώνεται αφενός το απαιτούμενο ιδιωτικό 
κεφάλαιο, μετοχικό και δανειακό, και μειώνεται ο κίνδυνος των εσόδων και 

14. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως είναι αυτές των δρόμων με διόδια όπου 
οι προβλέψεις συχνά αποδεικνύονται αναξιόπιστες, η εγγύηση του Δημοσίου για κάποια 
ελάχιστη χρήση μπορεί να θεωρηθεί απαραίτητη (D.A. Webb, 1995), κάτι που ισχύει 
ακόμη περισσότερο σήμερα που η χρηματοδότηση έχει γίνει ακόμη δυσκολότερη. 
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της ομαλής πορείας της επένδυσης. Πέραν αυτών, είναι γνωστό ότι η δημό
σια συμμετοχή είναι απαραίτητη για έργα που αποφέρουν γενικότερα οφέλη, 
τα οποία δεν είναι δυνατό να ανταμειφθούν από την αγορά των χρηστών στο 
δεδομένο χρόνο της παραχώρησης. 

Άλλος τρόπος είναι η άμεση επιδότηση των εσόδων με τρόπους βέβαια 
που να μη δημιουργούν αντικίνητρα στην άσκηση αποτελεσματικής πολιτικής 
από τον παραχωρησιούχο. Στη βιβλιογραφία (Ed. Engel, R. Fischer και ΑΙ. 
Galetovic, 1997) αναφέρεται η επιδότηση εσόδων διοδίων αυτοκινητοδρόμων 
στις φτωχότερες περιοχές της Χιλής, καθώς και διάφορες φορολογικές απαλ
λαγές, ανάλογες με αυτές που θα ίσχυαν στην περίπτωση μιας καθαρά δημό
σιας επένδυσης ή που ταιριάζουν ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη, αν η άμεση 
οικονομική συμμετοχή δεν είναι δυνατή. 

Απαιτείται επίσης ευελιξία στον καθορισμό της διάρκειας της σύμβα
σης παραχώρησης, ώστε με την επιμήκυνση της να μειώνεται ο κίνδυνος σχε
τικά με την αναμενόμενη απόδοση του έργου. Μια τέτοια επιλογή βέβαια ενέ
χει τον κίνδυνο ο παραχωρησιούχος να μην ασκήσει «αποδοτική» πολιτική για 
ταχύτερη επίτευξη της συμφωνημένης απόδοσης, αλλά αυτός ο κίνδυνος 
είναι ενδεχομένως μικρότερος και βέβαια συνδέεται και με άλλες δεσμεύσεις 
της σύμβασης για τα πρότυπα εξυπηρέτησης, τις υποχρεώσεις διαφάνειας 
και γενικά τον τρόπο που ασκείται ο έλεγχος από τον αρμόδιο φορέα. 

Εξάλλου το Δημόσιο συνήθως έχει τη δυνατότητα δανεισμού με χαμη
λότερο κόστος και όρους γενικά από κάποιον διεθνή Οργανισμό, από ό,τι οι 
ιδιώτες μέσω εμπορικών τραπεζών (όπως η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων). Τότε ο καλύτερος τρόπος είναι να δημιουργηθεί ένα 
σχήμα τραπεζών οι οποίες αναλαμβάνουν τη χρηματοδότηση ενός παραχω
ρούμενου έργου κατά τη διάρκεια της κατασκευής μόνο συνεργαζόμενες με 
τον Οργανισμό και προσφέροντας εγγυήσεις για την ομαλή εκτέλεση του 
έργου. Το πλεονέκτημα είναι ότι έτσι εξασφαλίζεται χρηματοδότηση και μάλι
στα με καλύτερους όρους ((Ed. Engel, R. Fischer και Al. Galetovic, 1997). 
Μπορούν επίσης να εκδοθούν και μακροχρόνια ομόλογα για τη χρηματοδό
τηση κάποιων έργων, αλλά τέτοια πολιτική δεν είναι πρόσφορη στις ανα
πτυσσόμενες χώρες. 

Επίσης είναι δυνατό το Δημόσιο να εγγυηθεί για την αποπληρωμή του 
χρέους και όχι κάποιου τμήματος των εσόδων. Οι εγγυήσεις αυτές έχουν δια
φορετικό κόστος για το Δημόσιο και διαφορετική επίδραση στο επενδυτικό σχέ
διο. Εγγυήσεις για μέρος των εσόδων μειώνουν τον κίνδυνο των μετόχων αλλά 
και των δανειστών (εφόσον οι δανειστές προηγούνται στα δικαιώματα είσπρα-
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ξης). Αντίθετα, εγγυήσεις των δανειακών κεφαλαίων διευκολύνουν τη διαθεσι
μότητα τους και περιορίζουν το απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο. Αντίστοιχα, οι 
εγγυήσεις αυτές έχουν μικρότερο κόστος για το Δημόσιο, επειδή οι μέτοχοι ε
ξακολουθούν να φέρουν τον κίνδυνο και το κίνητρο αποκόμισης εσόδων. Το 
μειονέκτημα όμως των εγγυήσεων αυτών είναι ότι μειώνουν το ενδιαφέρον των 
δανειστών για εξονυχιστικό έλεγχο της συγκεκριμένης επένδυσης και σύμβασης 
και έτσι περιορίζεται η θετική συμβολή τους στο επενδυτικό σχέδιο. 

Συχνά είναι σκόπιμος κάποιος συνδυασμός των πιο πάνω τρόπων στή
ριξης της επένδυσης. Ιδιαίτερη σημασία έχει αφενός η οποιαδήποτε στήριξη 
παρέχεται από το Δημόσιο να μην ακυρώνει την επιδιωκόμενη αποτελεσματι
κότητα (efficiency) στην επενδυτική επιλογή και στη συμπεριφορά του επιχει
ρηματία παραχωρησιούχου και αφετέρου να είναι δυνατή η εκτίμηση των 
πραγματικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το Δημόσιο, με τον υπολογισμό 
και πιθανολογούμενων επιβαρύνσεων. 

Ορισμένες φορές στα αρχικά στάδια της στροφής της οικονομικής 
πολιτικής στη διαδικασία των παραχωρήσεων μπορεί να είναι απαραίτητη 
κάποια μεγαλύτερη ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων καθώς και η παροχή 
κάποιων εγγυήσεων. Με την πρόοδο όμως της διαδικασίας, αν ασκείται γενι
κά η σωστή πολιτική και αναπτύσσεται και η τεχνογνωσία στη σύναψη των 
συμβάσεων, οι ανάγκες αυτές κανονικά πρέπει να μειώνονται, ανάλογα και με 
το είδος των παραχωρούμενων έργων. 

Τα έργα, αν έχουν τεχνική και λειτουργική αρτιότητα και εξυπηρετούν 
σωστά τις ανάγκες για τις οποίες σχεδιάστηκαν, αποτελούν σημαντικό περιου
σιακό στοιχείο για τη χώρα που τα αποκτά, έστω και αν δεν ακολουθηθούν απα
ρέγκλιτα όλοι οι οικονομικοί κανόνες των συμβάσεων σε κάποιες περιπτώσεις. 

Σημασία για τη μείωση των κινδύνων έχει η απόκτηση της γνώσης και 
τεχνογνωσίας σχετικά με τις συνεργασίες Δημοσίου-ιδιωτών καθώς και η ικανό
τητα των φορέων που εμπλέκονται στη σύμβαση να αποτιμήσουν σωστά τις υπο
χρεώσεις που αναλαμβάνουν, καθώς και τις συνέπειες τους για την οικονομία. 

Μεταξύ των παραγόντων που θα πρέπει να εκτιμηθούν σωστά, πέρα 
από την αξιολόγηση των ίδιων των έργων, είναι: 
i. Το κόστος του δεσμευμένου ιδιωτικού κεφαλαίου (δεδομένου ότι ήδη 

κάποια εκτίμηση του κόστους του δημόσιου κεφαλαίου αποτελεί παρά
γοντα της γενικότερα ασκούμενης οικονομικής πολιτικής) σύμφωνα με 
τα ισχύοντα διεθνώς (Ian Alexander, Antonio Estache και Adele Oliveri, 
1999), ώστε να επιτρέπεται η αντίστοιχη απόδοση από τις ρυθμιστικές 
αρχές. Το κόστος του δανειακού κεφαλαίου υπολογίζεται ευκολότερα 
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με βάση διεθνή δεδομένα αποδόσεων εταιρικών ομολόγων. Το κόστος 

του μετοχικού κεφαλαίου, που ο υπολογισμός του είναι περισσότερο 

σύνθετος, συνδέεται με την αμοιβή του κεφαλαίου ομολογιακού και 

μετοχικού, σε χώρες οικονομικά ανεπτυγμένες και αξιόπιστες (ΗΠΑ και 

Ηνωμένο Βασίλειο), ως ελάχιστη βάση και επηρεάζεται αυξητικά, ιδιαί

τερα από τον κίνδυνο της συγκεκριμένης αγοράς, της συγκεκριμένης 

επιχείρησης και του συγκεκριμένου έργου, που πρέπει επίσης να εκτι

μηθούν. Με τη σειρά του ο κίνδυνος της συγκεκριμένης αγοράς συν

δέεται και με την ειδικότερη (σε σχέση με το έργο) ρυθμιστική πολιτι

κή και τον τρόπο αναθεώρησης των τιμών, 

ϋ. Προβλέψεις σχετικά με τη ζήτηση των υπηρεσιών που θα παρέχει το έργο 

και που συνδέονται, πέραν των γενικών, και με ειδικότερους παράγοντες, 

άρα και ειδικότερους κινδύνους της αγοράς στην οποία απευθύνεται η 

επένδυση (ανταγωνισμός από άλλες επιχειρήσεις, άλλα έργα, εξελίξεις 

σχετικά φυσικά με πρόσωπα - χρήστες, κλπ.). Η αξιοποίηση της διεθνούς 

εμπειρίας σχετικά με ανάλογα έργα, σε συνδυασμό πάντα με τις ιδιαιτε

ρότητες της συγκεκριμένης επένδυσης, είναι αυτονόητη. 

Τα ερωτήματα που εγείρονται βέβαια στις περιπτώσεις αυτές είναι 

πολλά, όπως η οριοθέτηση των κοινωνικών και οικονομικών ωφελειών και αντί

στοιχα το ενδεικνυόμενο ποσοστό της συμμετοχής σε συνδυασμό με τη διάρ

κεια παραχώρησης και ενδεχομένως άλλες ρυθμίσεις για άσκηση κοινωνικής 

πολιτικής με τρόπο που να μη διαστρέφεται ο ανταγωνισμός. 

2.6. Η αποτίμηση και εκτίμηση των κινδύνων 

Κατά τους Τ. Irwin, M. Klein, G. E Perry και M. Thobani (1999) τους κιν

δύνους τους οποίους αναλαμβάνει μία κυβέρνηση πρέπει να τους παρακολου

θεί και να τους διαχειρίζεται. Επιπλέον θα πρέπει να μην μπορεί να αποφύγει 

την υποχρέωση αυτή, να υπάρχει δηλαδή διαφάνεια και δημοσιότητα, δεδο

μένου ότι, όπως παρατηρείται, δεν είναι αυτονόητο ότι οι κυβερνήσεις υπερα

σπίζουν το όφελος της χώρας και των πολιτών που εκπροσωπούν. Αυτό ση

μαίνει ότι οι κίνδυνοι και οι αντίστοιχες εγγυήσεις πρέπει να καταγράφονται, 

να εκτιμώνται και να αποτιμώνται αν είναι δυνατό σε νομισματικές μονάδες. 

Μια πρώτη προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή είναι η κατάρτιση και δημοσί

ευση ενός καταλόγου υποχρεώσεων και εγγυήσεων με το αντίστοιχο μέγιστο 

ποσό της πιθανής απώλειας κατά περίπτωση. Μια ανάλογη ενέργεια γίνεται 

από την κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας. 
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Μεγαλύτερη σημασία όμως και προφανή χρησιμότητα έχει όχι το μέγι
στο ενδεχόμενο ποσό απώλειας, αλλά το αναμενόμενο σύμφωνα με κάποια κα
τανομή πιθανοτήτων. Αν π.χ. υπάρχει 20% πιθανότητα απώλειας 100 εκατομ
μυρίων και 80% πιθανότητα μηδενικής απώλειας, τότε η αναμενόμενη απώ
λεια εκτιμάται στα 20 εκατομμύρια. Οπωσδήποτε η πραγματικότητα είναι πε
ρισσότερο σύνθετη από το παράδειγμα που προαναφέρθηκε, αλλά στις περισ
σότερες, αν όχι σε όλες τις περιπτώσεις, είναι δυνατή, με κάποιες τεχνικές, η 
εκτίμηση των αναμενόμενων απωλειών. Η ανάγκη άλλωστε αυτών των εκ
τιμήσεων δεν προκύπτει μόνο από την ανάγκη ελέγχου των οικονομικών επι
βαρύνσεων διαχρονικά αλλά και από την ανάγκη βέλτιστων επιλογών, όσον 
αφορά την παροχή μιας εγγύησης αντί μιας ευθείας χρηματικής συνεισφοράς 
ή του αντίστροφου. 

Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής της συστηματικής αποτίμησης των 
υποχρεώσεων του Δημοσίου, προτείνεται ακόμη και η ένταξη των πιθανών 
αυτών απωλειών στους ετήσιους προϋπολογισμούς, με τις κατάλληλες τροπο
ποιήσεις στη δημόσια λογιστική (παρούσα αξία υποχρεώσεων και δικαιωμάτων). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

3.1. Προσέγγιση αναφοράς και αξιολόγησης εμπειριών 

Ό,τι αναφέρθηκε μέχρι τώρα σχετικά με την αυτοχρηματοδότηση έρ

γων υποδομής αφορούσε κυρίως την οικονομική ανάλυση των διαφόρων πτυ

χών του θέματος καθώς και την τρέχουσα πολιτική και δεοντολογία των συμ

βάσεων και του χειρισμού των διαφόρων προβλημάτων και είχε το χαρακτή

ρα των ex ante παρατηρήσεων και απόψεων, έστω και αν οι απόψεις αυτές προ

έκυπταν από συγκεκριμένα παραδείγματα έργων και άσκηση πολιτικής σε α

νεπτυγμένες μάλιστα χώρες. Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια ex post αναφο

ρά στη διεθνή εμπειρία των αυτοχρηματοδοτήσεων έργων παραδοσιακής υ

ποδομής, και μάλιστα με περισσότερο συγκεκριμένες αναφορές σε περιπτώ

σεις χωρών και έργων ή κατηγορίες έργων και τα προβλήματα που αντιμε

τωπίστηκαν και αντιμετωπίζονται στην πράξη. 

Η διεθνής εμπειρία εκφράζεται εν προκειμένω αφενός από τις γενικές και 

ειδικές αποτιμήσεις των διεθνών οικονομικών οργανισμών, όπως π.χ. η Διεθνής 

Τράπεζα, που προκύπτουν από πολλές περιπτώσεις δημιουργίας υποδομών σε 

αναπτυσσόμενες και υποανάπτυκτες χώρες με τις οποίες ασχολήθηκε η 

Τράπεζα - με τον ένα ή άλλο τρόπο, μέσω και του IFC (International Finance 

Corporation) - και αφετέρου από τις συγκεκριμένες εμπειρίες ανεπτυγμένων 

χωρών σε κατηγορίες έργων που προωθήθηκαν με αυτοχρηματοδότηση. 

Οι πιο πάνω απόψεις των διεθνών οργανισμών όπως η Διεθνής Τρά

πεζα, έστω και αν προκύπτουν από πολλές χώρες με διαφορετικά οικονομικά 

δεδομένα από την Ελλάδα, έχουν σημασία επειδή αναφέρονται σε γενικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία ή αποτυχία των αυτοχρηματοδοτή

σεων, όπως το κόστος του κεφαλαίου, η σύνθεση του (δανειακό/μετοχικό-

ιδιωτικό/δημόσιο) και το οικονομικό κλίμα ειδικά σε χώρες με ευάλωτη οικονο

μία. Αντίθετα, από τις επιμέρους αναφορές σε περιπτώσεις χωρών ή έργων, 

ενδιαφέρει κυρίως η εμπειρία ανεπτυγμένων χωρών (με την εξαίρεση του Με

ξικού), που είναι οπωσδήποτε περιορισμένη. Σχετικά με τις τελευταίες η έμ

φαση έγκειται στο ατελές πλαίσιο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίσθηκαν ή 

συνήθως αντιμετωπίζονται στην πράξη, με την ανάγκη ad hoc λύσεων με λιγό

τερη ή περισσότερη επιτυχία, αλλά και τους προβληματισμούς που αναπτύσ-
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σονται. Όλες οι περιπτώσεις αυτές έχουν μια σχετική σημασία για την Ελλά

δα, δεδομένων πάντα των διαφορών στο αναπτυξιακό, πολιτικό και κοινωνικό 

επίπεδο, αλλά και του γεγονότος ότι οι πληροφορίες είναι περιορισμένες και 

ως προς το πλήθος και την έκταση των αναφορών και χρονικά, με την έννοια 

ότι οι περισσότερες πληροφορίες αφορούν την κατάσταση μέχρι περίπου τα 

μέσα της ΙΟετίας του '901 5. Είναι εύλογο όμως να θεωρεί κανείς ότι, παρά 

τους περιορισμούς αυτούς, παρά τις διαφορές ανάμεσα στην Ελλάδα και στις 

χώρες αυτές και παρά τα σχετικά προβλήματα που αντιμετώπισαν ή τα λάθη 

που έγιναν, οι περιπτώσεις αυτές, μάλλον, μπορούν να αποτελέσουν σημεία 

αναφοράς, εφόσον στο πλαίσιο των χωρών αυτών είναι ενταγμένη η Ελλάδα 

ως μέλος της ΕΕ και συμμέτοχος στην ΟΝΕ (με ό,τι αυτά συνεπάγονται). Άλ

λωστε, όπως αναφέρθηκε, και η ΕΕ έχει επεξεργαστεί κείμενο οδηγό με τα 

βασικά προαπαιτούμενα16 στις συνεργασίες Δημοσίου-ιδιωτών, προκειμένου 

να διευκολύνει την αναπτυξιακή πολιτική των χωρών που χρηματοδοτούνται 

από τα διαρθρωτικά ταμεία. 

Το γεγονός όμως που δεν πρέπει να διαφεύγει κατά την ανάλυση, είτε 

των συγκεκριμένων περιπτώσεων αυτοχρηματοδοτηθέντων έργων σε ορισμένες 

χώρες, είτε της γενικότερης αποκτηθείσας πείρας των διεθνών οργανισμών, 

είναι ότι ο χρόνος αναφοράς των περισσότερων περιπτώσεων συμπίπτει με 

εποχές οικονομικής ανάπτυξης και θετικών προοπτικών για τις περισσότερες 

χώρες, ή τουλάχιστον γι αυτές του ανεπτυγμένου κόσμου από όπου προέρχο

νται και τα επενδυόμενα κεφάλαια. Πρέπει επίσης να προστεθεί ότι τα περισ

σότερο ενδιαφέροντα παραδείγματα αφορούν πρόσφατες συμβάσεις παραχώ

ρησης, γεγονός που σημαίνει ότι τα συμπεράσματα που προκύπτουν αφορούν 

κυρίως τις πρώτες φάσεις της σύμβασης (κυρίως κατασκευή) και ελάχιστα τη 

φάση της λειτουργίας. Σχετικά με την τελευταία δεν είναι δυνατό να προκύ

ψουν ολοκληρωμένα συμπεράσματα παρά μετά από την ολοκλήρωση της. 

3.2. Γενικές εμπειρίες από έργα υποδομής μεταφορών 

Σύμφωνα με στοιχεία του IFC (G. Bond και L. Carter, 1994) από τα 

μέσα της ΙΟετίας του 1980, όλο και περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια στρέ-

15. Με την εξαίρεση του Ηνωμένου Βασιλείου όπου η πληροφόρηση είναι πο
λύ πιο πρόσφατη, αν και όχι ολοκληρωμένη και για την περίπτωση αυτή. 

16. Σε γενικές γραμμές οι οδηγίες είναι ανάλογες με όσα προβλέπονται και 
στη λοιπή βιβλιογραφία. 
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φονταν σε επενδύσεις υποδομών στις λεγόμενες αναδυόμενες αγορές, που 

αποτελούν χώρες της Ασίας, της Λ. Αμερικής, της Αφρικής και της Κ. 

Ευρώπης. Οι περισσότερες όμως υποδομές αυτές αφορούσαν έργα κοινής 

ωφέλειας, δηλαδή παραγωγή και διανομή ενέργειας και τηλεπικοινωνίες και 

σε πολύ μικρότερο βαθμό σε κλασικά δημόσια έργα, λιμάνια, δρόμους κλπ. 

Ειδικότερα οι δρόμοι θεωρούνται ως έργο που δεν προσφέρεται για 

αυτοχρηματοδότηση, παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις τμημάτων υπεραστι

κών δρόμων που εξασφαλίζουν σημαντική κίνηση και κυρίως προσφέρουν 

ειδικές υπηρεσίες στους χρήστες (μεγάλες οικονομίες χρόνου, λόγω της 

χάραξης ή της συμφόρησης του εναλλακτικού δικτύου). Όπως ήδη αναφέρ

θηκε, ο προσδιορισμός της σωστής τιμής αλλά και της αποτελεσματικής17 

συλλογής των διοδίων αποτελούν δύο σημαντικά προβλήματα, κάποιες φορές 

συμπλεκόμενα (στην περίπτωση των ορίων αποκλεισμού). Τελικά, σχετικά με 

την αποτελεσματική συλλογή των διοδίων (με αποκλεισμό χρηστών και με 

ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων), αυτή γίνεται τεχνικά εφικτή με την 

αυτοματοποίηση των διαδικασιών (G. J. Fielding, 1993) χωρίς όμως να επι

λύεται αυτόματα το πρόβλημα και λόγω του κόστους των εγκαταστάσεων. 

Παρ' όλα ταύτα, σε ένα κλίμα αυξανόμενης αισιοδοξίας χρηματοδοτή

θηκαν έργα υποδομής μεταφορών με ελάχιστα ορθολογικά σενάρια και ως 

προς τη ζήτηση των υπηρεσιών και ως προς την εξέλιξη της δανειακής επι

βάρυνσης. Το αποτέλεσμα είναι ότι, με την εκδήλωση της κρίσης το 1997 

στην Άπω Ανατολή, πολλά από τα έργα αυτά που ξεκίνησαν με ανεδαφικές 

εκτιμήσεις συναντούν πλέον σημαντικές δυσκολίες (Α. Estache και J. Strong, 

2000) που διαφέρουν κατά περίπτωση και ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης στο 

οποίο βρίσκονταν όταν εκδηλώθηκε η κρίση. Κάποια έργα πτώχευσαν, άλλα 

πέρασαν στον έλεγχο του Δημοσίου, για άλλα απαιτήθηκε επαναδιαπραγμά

τευση των όρων της σύμβασης, και σε άλλα παρατηρούνται προβλήματα ανα

χρηματοδότησης18 του χρέους. Μετά από την εκδήλωση της κρίσης και τις 

17. Η αυτοματοποίηση των συστημάτων συλλογής των διοδίων φαίνεται ότι 
δεν είναι πολύ εύκολη υπόθεση και τα πολύ τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γενικεύε
ται, αν και ακόμη το κόστος των εγκαταστάσεων για αυτόματη ηλεκτρονική είσπραξη 
θεωρείται πολύ ακριβό. Παράλληλα, η συλλογή διοδίων με συμβατικούς τρόπους 
καλύπτει το 20% περίπου του κόστους διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου και δυσκο
λεύει την αποτελεσματική διαχείριση. 

18. Επειδή μέρος της χρηματοδότησης συνήθως προέρχεται από κεφάλαια 
που απαιτούν σχετικά γρήγορη εξόφληση, μέσα σε 3 έως 7 χρόνια. 
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δυσμενείς εξελίξεις που ακολούθησαν, στις αναδυόμενες αγορές δεν υπάρχει 

προθυμία για χρηματοδότηση υποδομών στις μεταφορές και βέβαια έχει 

αυξηθεί σημαντικά και το κόστος χρηματοδότησης, λόγω της συνειδητοποίη

σης του αυξημένου κινδύνου, αλλά και λόγω της γενικότερης ύφεσης. 

Σχετική με τη σημασία της ρεαλιστικής εκτίμησης της μελλοντικής ζήτη

σης υπηρεσιών και του κόστους του κεφαλαίου για τη συγκεκριμένη χώρα και 

επένδυση, δηλαδή των αιτούμενων αποδόσεων, είναι η δυνατότητα εξασφάλι

σης της σωστής διάρθρωσης της χρηματοδότησης. Ακατάλληλη σύνθεση της 

χρηματοδότησης μιας επένδυσης (σύνθεση μετοχικού/δανειακού κεφαλαίου, 

αντίστοιχο κόστος) μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία έργα με θετική οικονομική 

αξιολόγηση (Andras Timar, 1998). Αν π.χ. η σύνθεση και το κόστος του κεφα

λαίου επιβάλλουν την επιβάρυνση των χρηστών με υψηλά διόδια, αυτό μπορεί 

να καταλήξει σε σοβαρή υποαξιοποίηση της επένδυσης και χρηματοοικονομικά 

προβλήματα. Αντίθετα κάποιες μεταβολές στη σύνθεση, π.χ. με αύξηση δημό

σιας συμμετοχής ή εξασφάλιση χαμηλότοκων δανείων, περιορίζουν άμεσα και 

έμμεσα το κόστος του ιδιωτικού κεφαλαίου και συντελούν στην αποτελεσματι

κή χρήση του έργου (λόγω χαμηλότερων επιβαρύνσεων), αλλά και στη χρημα

τοοικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης. Η σύνθεση της χρηματοδότησης και 

το συνεπαγόμενο κόστος πρέπει να προβληματίσουν τους ενδιαφερομένους 

από το στάδιο της αξιολόγησης του έργου, ώστε τα αναμενόμενα οφέλη και το 

κόστος του κεφαλαίου να μπορούν να εκτιμηθούν στις πραγματικές συνθήκες 

και διαστάσεις και όχι με γενικούς και χαλαρούς όρους, κάτι που συχνά συμ

βαίνει με τη συνήθη ανάλυση κόστους-ωφελειών (cost-benefit analysis). 

Κάτι άλλο επίσης που συμβαίνει, όπως αναφέρει ο Timar, είναι ότι 

συγκεκριμένα έργα υποδομής μεταφορών με θετική οικονομική αξιολόγηση 

βάσει της τυπικής αυτής ανάλυσης (cost-benefit), δηλαδή με εσωτερική οικο

νομική απόδοση μεγαλύτερη από 12-15%, θεωρούνται από τους διεθνείς χρη

ματοδοτικούς οργανισμούς ως επιλέξιμα για συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων, 

εντούτοις όμως δεν μπορούν να αποπληρώσουν ιδιωτικά κεφάλαια που το 

κόστος τους φθάνει το 20-40% βάσει των εκτιμώμενων κινδύνων και του σύν

θετου κόστους της όλης διαδικασίας (διαπραγμάτευση, σύμβαση, σύνθεση της 

χρηματοδότησης). Και βέβαια είναι λάθος να επιδιώκεται κάλυψη του αυξημέ

νου κόστους με αύξηση των διοδίων. Πρέπει να επιδιωχθούν άλλοι παράλληλοι 

τρόποι μείωσης του κόστους ή αύξησης των εσόδων (π.χ. πρόσθετες πηγές 

εσόδων ή οικονομικής δραστηριότητας στην παραχωρησιούχο εταιρεία) 

Σχετικά με την ενδεικνυόμενη σύνθεση δανειακών/ιδίων κεφαλαίων 

αυτή ποικίλλει κατά περίπτωση - έργου και συνθηκών - και τείνει να διαμορφώ-
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νεται στο 60/40, με βάση πάντα τις πληροφορίες των διεθνών οργανισμών (G. 

Bond και L. Carter, 1994, Α. Estache και J. Strong, 2000). Οι μέσοι όροι, βέ

βαια, υποκρύπτουν διαφορές μεταξύ των μεμονωμένων έργων και τελικά η σύν

θεση της χρηματοδότησης ως ιδίας/δανειακής προκύπτει ως συγκερασμός των 

χρηματοδοτικών αναγκών του έργου και των εξασφαλίσεων που επιθυμούν οι 

δανειστές. Παρατηρείται ότι, μετά από τις αποτυχίες των προηγούμενων ετών, 

έχει γίνει περισσότερο αναγκαία για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων η 

συνδρομή του Δημοσίου όχι μόνο με μεγαλύτερη κεφαλαιακή συμμετοχή αλλά 

και με εγγυήσεις δανειακού κεφαλαίου, προκειμένου να μετριασθούν οι μεγα

λύτεροι κίνδυνοι μιας επένδυσης. Αυτό το είδος εγγύησης έχει μικρότερο 

κόστος και κινδύνους από την εγγύηση εσόδων, επειδή βεβαίως η εξόφληση 

των δανείων (senior debt, subordinated debt) προηγείται της διανομής μερι

σμάτων. Επίσης έργα που μπορούν σχετικά γρήγορα να αποφέρουν κάποια έ

σοδα, όπως συμβαίνει με περιπτώσεις που αντικείμενο της επένδυσης είναι η 

επέκταση και ανανέωση εγκαταστάσεων, έχουν τη δυνατότητα αυτοχρημα

τοδότησης (internal cash generation) από τα πρώτα στάδια της επένδυσης και 

τη βεβαιότητα για κάποια τουλάχιστον υφιστάμενη ζήτηση. 

3.3. Ειδικότερα για τα έργα αυτοκινητοδρόμων 

Αρχικά είναι χρήσιμο να αναφερθούν κάποιες απόψεις που έχουν δια

τυπωθεί σχετικά με τη δημοπράτηση αυτοκινητοδρόμων (G.J. Fielding και D.B. 

Klein, 1993 και E. Engel, R. Fischer και ΑΙ. Galetovic, 1997). Έχει ήδη σημειω

θεί ότι οι αυτοκινητόδρομοι είναι από τις περιπτώσεις αυτοχρηματοδοτούμέ

νων έργων που συχνά αποτυγχάνουν οι προβλέψεις εσόδων και στη βιβλιο

γραφία αναφέρονται πολλές τέτοιες περιπτώσεις, εκτός από αυτές στις οποί

ες γίνεται εκτενέστερη αναφορά στη συνέχεια. 

Παρά το γεγονός ότι δεν γίνεται προσπάθεια αναγωγής των κατά περί

πτωση λόγων αποτυχίας των προβλέψεων σε κάποιες γενικότερες αιτίες, αυ

τές θα πρέπει να αναζητηθούν στην ίδια τη φύση των έργων που έχουν μεγά

λη διάρκεια ζωής και είναι φυσικό και οικονομικά δικαιολογημένο να σχεδια

σθούν με επαρκή πρόβλεψη για το μέλλον και άρα τείνουν να είναι ανώτερα 

μάλλον (ποσοτικά και ποιοτικά) παρά κατώτερα, από τις ενδεχόμενες και μη 

επαρκώς προβλέψιμες ανάγκες. Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε, το μικρό μέ

γεθος ενός έργου, υπό ορισμένες συνθήκες, ενέχει προϋποθέσεις για άσκη

ση μονοπωλικής δύναμης εκμέρους του παραχωρησιούχου. Εξάλλου πολλές 

φορές ο σχεδιασμός των έργων είναι μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού 

66 



σχεδιασμού που η μακροχρόνια επιδίωξη του στερείται της αναγκαίας συνέ

πειας και του ρεαλισμού (κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες) και πλήττεται 

και από τη συγκυρία. Σχετικά με τις προβλέψεις θα πρέπει να αναφερθούν ε

πίσης και οι ειδικότερες δυσκολίες που παρουσιάζονται, είτε όταν οι προο

πτικές του έργου συνδέονται κυρίως με νέα κυκλοφορία (trip generation), λό

γω δημιουργίας νέας ανάπτυξης στην περιοχή, είτε όταν το έργο αποσκοπεί 

κυρίως στην αποσυμφόρηση υφιστάμενων οδών (trip diversion) που λειτουρ

γούν όμως χωρίς διόδια και δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί το σχεδιαζόμε

νο αποτέλεσμα. Επιπλέον, τα υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης και ασφάλειας 

που επιδιώκεται να τηρούνται στις περιπτώσεις αυτές (και το κόστος συλλο

γής των διοδίων) ανεβάζουν το συνολικό κόστος και την τιμή της παρεχόμε

νης υπηρεσίας με τη συνήθως περιορισμένη διάρκεια των συμβολαίων 

Οι E. Engel, R. Fischer και ΑΙ. Galetovic (1997) υποστηρίζουν ακριβώς 

ότι τα πολλά προβλήματα που παρουσιάζονται στις παραχωρήσεις αυτοκινη

τοδρόμων, οφείλονται, πλην των άλλων, και στη συγκεκριμένη χρονική διάρ

κεια των συμβολαίων. Αυτοί αντίθετα υποστηρίζουν ότι πολλά πλεονεκτήματα 

στην επιτυχία συμβάσεων παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων παρέχει το σύστη

μα της δημοπράτησης με αντικείμενο την ελάχιστη παρούσα αξία των εσόδων 

που προκύπτουν με αυτορρυθμιζόμενη χρονική διάρκεια. Το σύστημα αυτό 

έχει το προφανές πλεονέκτημα ότι η σύμβαση παραχώρησης δεν έχει εντελώς 

συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, αλλά αυτή μπορεί να παραταθεί προκειμένου 

να πραγματοποιηθούν τα αναμενόμενα από τον ιδιώτη επενδυτή έσοδα. Οι 

ίδιοι βέβαια αναγνωρίζουν και τα μειονεκτήματα του συστήματος αυτού, και 

ειδικά το γεγονός ότι δεν υποχρεώνει στην υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής 

πολιτικής σχετικά με τη λειτουργία του έργου από την πλευρά του παραχω-

ρησιούχου. Παρά το μειονέκτημα αυτό όμως, η καθιέρωση της ευέλικτης διάρ

κειας φαίνεται μια εφικτή βελτίωση του συμβατικού περιεχομένου, επειδή δημι

ουργεί κάποια διέξοδο και μειώνει το άγχος και τον αντίστοιχο κίνδυνο για την 

κάλυψη του συνολικού κόστους στην καθορισμένη περίοδο παραχώρησης. 

Η υιοθέτηση της μεταβλητής διάρκειας προτείνεται να ενσωματωθεί 

στις προσφορές των ενδιαφερομένων, μέσω ανταγωνισμού για την ελάχιστη 

παρούσα αξία1 9 των εσόδων (LPVR, Least Present Value of Revenue) που προ

κύπτει με μεταβαλλόμενη διάρκεια παραχώρησης ανάλογα με το ύψος των 

19. Η αξία αυτή προκύπτει με προεξόφληση των μελλοντικών εσόδων βάσει 
ενός επιτοκίου εκτιμώμενου ανάλογα με το κόστος δανείων με το οποίο επιβαρύνεται 
ο υποψήφιος παραχωρησιούχος. 

67 



ετήσιων εσόδων. Οι E. Engel, R. Fischer και ΑΙ. Galetovic (1997) υποστηρίζουν 

ότι η μέθοδος αυτή έχει πολλά πλεονεκτήματα, όχι μόνο επειδή μειώνει τους 

κινδύνους που συνεπάγεται η περιορισμένης διάρκειας παραχώρηση και 

απαλλάσσει τους συμβαλλόμενους από την αναγκαία υιοθέτηση εξωπραγμα

τικών προβλέψεων, αλλά επιπλέον η έννοια της ελάχιστης παρούσας αξίας 

βοηθάει ως σημείο αναφοράς σε μελλοντικές διενέξεις Δημοσίου-ιδιώτη και 

περιορίζει την ευκαιριακή (opportunistic) συμπεριφορά. Δεν γίνεται όμως 

καμία αναφορά στο θέμα της αποπληρωμής των δανείων, η διάρκεια των 

οποίων, ίσως, δεν θα είναι πάντα δυνατό να ακολουθήσει την ευελιξία της 

διάρκειας παραχώρησης και επομένως η αποπληρωμή τους μπορεί να μετα

θέτει την κερδοφορία χρονικά ακόμη περισσότερο. Η αντιμετώπιση αυτή 

βέβαια δεν ευνοεί αγορές και χώρες με αβέβαιες προοπτικές. 

Οι G. Fielding και D. Β. Klein, οι οποίοι θεωρούν ως δεδομένο20 το 

μέλλον των αυτοκινητοδρόμων ως συλλογικού αγαθού που προσφέρεται με 

άμεσο αντάλλαγμα και αποκλεισμό χρηστών, ανέπτυξαν ενδιαφέρουσες από

ψεις (1993) βασιζόμενοι και σε προηγούμενες σχετικές εργασίες και απόψεις 

άλλων ερευνητών για τη σύναψη αποτελεσματικότερων συμβάσεων παραχώ

ρησης. Η βασική ιδέα στηρίζεται στην άποψη του Demsetz για τη δυνατότη

τα υποκατάστασης της ρυθμιστικής πολιτικής του κράτους στην περίπτωση 

του μονοπωλίου με τη σύναψη μιας κατάλληλης σύμβασης με ιδιώτες, άποψη 

που έχει σθεναρά αντικρουστεί από τον Williamson (1976) και τον Goldberg. 

Οι G. Fielding και D. Β. Klein παίρνοντας ως παραδείγματα κάποιες συμβά

σεις παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων (franchise bidding) από τις εμπειρίες 

των ΗΠΑ (περιπτώσεις που θα αναφερθούν αναλυτικά παρακάτω) υποστηρί

ζουν ότι, με την κατάλληλη προετοιμασία και εξειδίκευση των δεδομένων του 

επενδυτικού σχεδίου από την πλευρά του Δημοσίου, μειώνεται η αβεβαιότη

τα, το κόστος των συναλλαγών και τα άλλα εμπόδια, που κατά τους William

son και Goldberg περιορίζουν το ανταγωνιστικό πλαίσιο των μονοπωλίων και 

διατηρούν την ανάγκη της ρύθμισης. Υποστηρίζουν, δηλαδή, ότι ο δημόσιος 

τομέας είναι σε θέση να εξασφαλίσει πραγματικά ανταγωνιστικές προσφορές 

κατά τη δημοπράτηση, με την αναλυτικότερη προετοιμασία τους και επομέ

νως το σαφέστερο προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των αυτοχρηματοδο-

τούμενων έργων (με ειδικές αναφορές σε αυτοκινητοδρόμους). Με τις πολύ 

ανταγωνιστικές προσφορές στο καθορισμένο έργο, με αντικείμενο και μορφή 

20. Με δεδομένη, επίσης, την αναμενόμενη κατ' αυτούς μείωση των εξόδων 
συλλογής των διοδίων. 
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αυτά της ελάχιστης απόδοσης στο επενδυόμενο κεφάλαιο, μπορεί να απαλ

λαγεί από την ανάγκη άσκησης της παραδοσιακής ρυθμιστικής πολιτικής και 

των μειονεκτημάτων που συνεπάγεται αυτή. Περισσότερο συγκεκριμένες ανα

φορές θα γίνουν στη συνέχεια στο τμήμα όπου παρουσιάζεται και σχολιάζε

ται η εμπειρία των ΗΠΑ στην αυτοχρηματοδότηση αυτοκινητοδρόμων. 

3.4. Ειδικότερες παρατηρήσεις για τις παραχωρήσεις αεροδρομίων 

Διαφορετικοί τρόποι αναδιάρθρωσης και σχήματα οικονομικής αυτο

νομίας (πάντα με δημόσιο έλεγχο και οικονομική ενίσχυση) δοκιμάσθηκαν σε 

πολλές ανεπτυγμένες χώρες (Ofelia Betancor και Robert Rendeiro, 1999). Η 

ιδιωτικοποίηση είναι δύσκολη και οικονομικά ασύμφορη στις αναπτυσσόμενες 

χώρες λόγω του υψηλού κόστους κεφαλαίου και άλλων δυσχερειών (πολυ

σύνθετη η λειτουργία ρυθμιστικών αρχών και η διαδικασία παραχώρησης). 

Οι αεροναυτικές δραστηριότητες συνδέονται με ζητήματα ασφάλειας, κοι

νής ωφέλειας και δημόσιου συμφέροντος και είναι αυτές που υπαγορεύουν την 

ανάγκη του δημόσιου χαρακτήρα του αεροδρομίου ή την ανάγκη της κρατικής 

παρέμβασης. Κατά παράδοση τα αεροδρόμια ανήκαν και λειτουργούσαν με την 

ευθύνη των κεντρικών ή των τοπικών αρχών ή ακόμη και του στρατού. Το παρα

δοσιακό αυτό μοντέλο αναθεωρείται τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο των γενι

κότερων αλλαγών για τον περιορισμό των δραστηριοτήτων του Δημοσίου. 

Η σύγχρονη τάση είναι, ακόμη και στα αεροδρόμια που βρίσκονται υπό 

δημόσια ιδιοκτησία, να γίνεται ανάθεση διαφόρων λειτουργιών σε ιδιώτες με αν

ταγωνιστική διαδικασία. Πρόσφορο παράδειγμα τα αεροδρόμια των ΗΠΑ (Ο. Be

tancor και R. Rendeiro, 1999), όπου γίνεται ανάθεση των δραστηριοτήτων κατά 

90% σε ιδιώτες. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει παράδειγμα πλήρους ιδιωτικοποί

ησης αεροδρομίου. Οταν το 1987 η British Airport Authority (BAA) έπαψε να είναι 

δημόσια επιχείρηση, το Δημόσιο εκχώρησε το 95% σε ιδιώτες και διατήρησε το 

υπόλοιπο 5% και μια χρυσή μετοχή. Το 25% των μετοχών δόθηκε στους εργα

ζομένους. Η ΒΑΑ διαχειρίζεται επτά αεροδρόμια στη Βρετανία και υπόκειται 

στον έλεγχο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας [Civil Aviation Authority, CAA, 

ως ρυθμίστριας (regulator)], αλλά μπορεί επίσης να ελεγχθεί και από την Ε

πιτροπή Μονοπωλίων και Συγχωνεύσεων (MMC, Monopolies and Mergers Co

mmission) καθώς και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού (Office of Fair Trading). 

Οι ρυθμιστικές αυτές αρχές κάποιες φορές διαφωνούν, αλλά ακόμη και όταν 

δεν επιλέγονται οι καλύτερες πολιτικές αναπτύσσεται ένας γόνιμος διάλογος. 
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Εκείνο που έχει σημασία για τη διαχείριση των αεροδρομίων είναι η 

ανάλυση των δραστηριοτήτων τους προκειμένου να οριοθετηθεί ο μονοπωλια

κός χαρακτήρας κάποιων από αυτές και η δυνατότητα δημιουργίας και εκ

μετάλλευσης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε άλλες. 

3.4.1. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αεροδρομίων 

Προκειμένου να γίνουν κατανοητοί οι όροι και οι συνθήκες παραχώ

ρησης των αεροδρομίων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρα

κτηριστικά τους και η φύση των δραστηριοτήτων τους. Όπως είναι γνωστό τα 

αεροδρόμια παρέχουν (Ο. Betancor και R. Rendei ΙΌ, 1999) τριών κατηγοριών 

εξυπηρετήσεις: α) επιχειρησιακές (operational), που αφορούν τον πυρήνα των 

δραστηριοτήτων του αεροδρομίου και την ασφάλεια τους β) διαχειριστικές 

(handling) π.χ. καθαρισμός, φόρτωση επιβατών και αποσκευών, που συμπλη

ρώνουν τις κύριες δραστηριότητες και γ) εμπορικές (commercial), καταστή

ματα, τράπεζες κλπ. Άλλη βασική διάκριση είναι σε αεροναυτικές (aeronauti

cal), όπου περιλαμβάνονται οι δύο πρώτες κατηγορίες και σε μη αεροναυτι

κές όπου ανήκουν οι χαρακτηριζόμενες ως εμπορικές δραστηριότητες. Τα 

κριτήρια κατάταξης δεν είναι εντελώς σαφή για ορισμένες δραστηριότητες. 

Ας σημειωθεί ότι, όσο μεγαλύτερο είναι ένα αεροδρόμιο, τόσο έχει μεγαλύ

τερη δυνατότητα ανάπτυξης εμπορικών δραστηριοτήτων και απόκτησης αντί

στοιχων εσόδων. Η ανάπτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων βέβαια κάνει δυνατή 

τη συμμετοχή ιδιωτών στη διαχείριση των αεροδρομίων και αντίστροφα η 

συμμετοχή τους συμβάλλει στην ανάπτυξη των εμπορικών δραστηριοτήτων 

και στην αύξηση των αντίστοιχων εσόδων. 

Εκτιμάται από ορισμένους (R. Doganis, όπως αναφέρεται από τους Ο. 

Betancor και R. Rendeiro) ότι τα μεγαλύτερα αεροδρόμια, με κρίσιμο μέγεθος 

(threshold) τα 10 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, εξασφαλίζουν έσοδα από 

εμπορικές δραστηριότητες που φθάνουν το 50-60% των συνολικών τους εσό

δων. Φαίνεται όμως ότι η εκτίμηση αυτή δεν αφορά όλα τα αεροδρόμια με 

μέγεθος μεγαλύτερο από αυτό των 10 εκατ. επιβατών. Ως σχετικά παραδείγ

ματα αναφέρονται τα ισπανικά αεροδρόμια, όπου, όπως παρουσιάζεται στην 

ίδια πηγή, η συμμετοχή των εσόδων των μη αεροναυτικών δραστηριοτήτων 

στο σύνολο, το 1997, κυμαινόταν στο διάστημα 36%-42% για τα τρία μεγα

λύτερα από το κρίσιμο μέγεθος αεροδρόμια, σε αντίθεση με το 50-60% που 

αναφέρεται πιο πάνω, μειωνόταν όμως στο 35%, κατά μέσο όρο, για τα μικρό

τερα. Αντίθετα, στις Η ΠΑ, τα αντίστοιχα έσοδα είναι πολύ μεγαλύτερα. 
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Στα αεροδρόμια των ΗΠΑ, το 70-80% των εσόδων προέρχεται από 
εμπορικές δραστηριότητες, επειδή η διαχείριση ορισμένων αεροναυτικών 
δραστηριοτήτων παίρνει αρκετά εμπορικό χαρακτήρα, αν και τα αεροδρόμια 
αυτά χαρακτηρίζονται περιφερειακά (regional airports), με την έννοια ότι εμπί
πτουν στις αρμοδιότητες των περιφερειακών αρχών. Παρατηρείται ότι σαφέ
στερη από το μέγεθος είναι η επίδραση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα 
στις δραστηριότητες του αεροδρομίου, που εντείνει τον εμπορικό του χαρα
κτήρα. Οι κάθε είδους παραχωρήσεις διαφόρων δραστηριοτήτων περιορίζουν 
αισθητά και το κόστος εργασίας. 

Τα χαρακτηριστικά του μονοπωλίου, που επιβάλλουν κάποια ρύθμιση, 
αφορούν κυρίως τις επιχειρησιακές δραστηριότητες των αεροδρομίων, δηλα
δή αυτές που σχετίζονται με τις κινήσεις των αεροσκαφών στο έδαφος και 
στους αεροδιάδρομους. Η παραγωγική ικανότητα του αεροδρομίου αναφέρε
ται στην αντίστοιχη ικανότητα των αεροδιαδρόμων, δηλαδή στο μέγιστο αριθ
μό αεροσκαφών που μπορούν να εξυπηρετηθούν σε μια δεδομένη χρονική 
διάρκεια με συνεχή ζήτηση (saturation capacity). Πρέπει επίσης να ληφθεί 
υπόψη ότι λόγω αδιαιρετοτήτων του κεφαλαίου παρατηρούνται οικονομίες 
κλίμακας στις επιχειρησιακές δραστηριότητες - κινήσεις αεροσκαφών - χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι την ίδια δομή κόστους παρουσιάζουν και οι λοιπές δρα
στηριότητες, αεροναυτικές και μη. Επομένως ο ανταγωνισμός για τις δρα
στηριότητες με μονοπωλιακό χαρακτήρα μπορεί να πάρει τη μορφή της παρα
χώρησης του δικαιώματος εξυπηρέτησης της αγοράς. Η ανάπτυξη παράλλη
λα των άλλων δραστηριοτήτων με ανταγωνιστικούς όρους επιτρέπει και ευνοϊ
κότερες ρυθμίσεις, για λογαριασμό των χρηστών, και γι' αυτές που έχουν 
μονοπωλιακό χαρακτήρα. 

Η άσκηση ρύθμισης μπορεί να αφορά διάφορους παράγοντες, με 
δεδομένα κάποια επίπεδα εξυπηρέτησης και κανόνες ασφαλείας. Η συνήθης 
ρύθμιση αναφέρεται στις τιμές, προκειμένου να περιορισθεί η μονοπωλιακή 
δύναμη. Η ενσωμάτωση των διαφόρων κονδυλίων κόστους (π.χ. κόστος περι
βαλλοντικών επιπτώσεων, κυκλοφοριακής συμφόρησης κλπ.), στις τιμές, 
όμως, είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω του σύνθετου χαρακτήρα των παραγό
μενων υπηρεσιών (ορισμένων συναρτώμενων αντίστροφα, ή ανταγωνιστικά) 
και επειδή επιπλέον πρέπει να συνδέεται όχι μόνο με την υφιστάμενη λειτου
ργία, αλλά και να προβλέπει και για τις μελλοντικές επενδυτικές ανάγκες. 

Ας σημειωθεί ότι ήδη, πέρα από τα θέματα ασφάλειας που αποτελούν 
το κύριο αντικείμενο ρύθμισης του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής 
Αεροπορίας (ICAO), τίθενται από αυτόν και κάποιοι κανόνες τιμολόγησης της 
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χρήσης των αεροδρομίων με στόχο κυρίως την αποφυγή διακρίσεων στην επι

βάρυνση των αεροσκαφών βάσει εθνικών κριτηρίων. Οι κανόνες τιμολόγησης 

των διεθνών οργανισμών (του ICAO και της ΙΑΤΑ) έχουν ως ελάχιστο όριο την 

κάλυψη του μέσου κόστους και στηρίζονται στο βάρος του κάθε αεροσκά

φους και στον αριθμό των επιβατών. Τελικά το αποτέλεσμα είναι μια ομοιό

μορφη επιβάρυνση στα διάφορα αεροδρόμια χωρίς αυτή να ανταποκρίνεται 

στο κόστος που επιβάλλουν διάφοροι χρήστες, το οποίο συχνά διαφοροποι

είται ανάλογα και με άλλους παράγοντες, όπως π.χ. ο χρόνος προσγείωσης-

απογείωσης (peak - off peak hours) του αεροσκάφους. 

Είναι εύλογο ότι η συμμετοχή ιδιωτών στη διαχείριση αεροδρομίων θα 

απαιτήσει την αλλαγή της ομοιομορφίας στην επιβάρυνση των πτήσεων και 

προσαρμογή στους οικονομικούς κανόνες, με βάση την υφιστάμενη κίνηση 

αλλά και τις δυνατότητες του κάθε αεροδρομίου. Έτσι με δεδομένο ότι γενι

κά η ελαστικότητα της ζήτησης των υπηρεσιών του αεροδρομίου ως προς την 

τιμή είναι μικρότερη21 της μονάδας (Ο. Betancor και R. Rendeiro, 1999) στην 

κάθε περίπτωση θα πρέπει η τιμή να προσανατολίζεται στην κάλυψη του ορια

κού κόστους αλλά και στην αξιοποίηση της παραγωγικής του ικανότητας. Η 

ανάγκη κάλυψης του κόστους, όταν τα δημιουργούμενα έσοδα είναι ανεπαρ

κή, μπορεί να εξυπηρετηθεί με εκμετάλλευση της μονοπωλιακής θέσης του 

αεροδρομίου για όσους είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν («charge users ac

cording to their willingness to pay«, O. Betancor και R. Rendeiro, 1999), προ

κειμένου να αποφεύγεται πολιτική επιδοτήσεων. Τελικά βέβαια οι επιδοτήσεις 

στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορούν να αποφευχθούν, όπως και δεν 

είναι πάντα επιθυμητή η εκμετάλλευση της μονοπωλιακής θέσης του αερο

δρομίου (ειδικά στις περιπτώσεις που αυτά εξυπηρετούν κοινωνικούς κυρίως 

σκοπούς). Οι κανόνες της κρατικής παρέμβασης επιβάλλουν όμως η ασκού

μενη πολιτική να είναι σε κάθε περίπτωση συνειδητά προσδιορισμένη ποιοτι

κά και ποσοτικά. 

Αξίζει να αναφερθούν ενδεικτικά ορισμένες πληροφορίες σχετικά με 

την τιμολογιακή πολιτική στα τρία ιδιωτικοποιημένα αεροδρόμια του Λονδίνου, 

τα Gatwick, Heathhrow και Stansted. 

21. Δεν θα πρέπει όμως να αποκλείεται και η περίπτωση κάποια αεροδρόμια 
να προσελκύουν ζήτηση που είναι ελαστικότερη ως προς την τιμή (π.χ. ζήτηση για τα
ξίδια αναψυχής), οπότε η άσκηση πολιτικής με βάση το μακροχρόνιο οριακό κόστος 
έχει κάποιες επιπτώσεις στη ζήτηση και ενδεχομένως δεν είναι αποτελεσματική. 
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Ας σημειωθεί ότι τα αεροδρόμια αυτά απολαμβάνουν μια αρκετά μονο
πωλιακή θέση στην Ευρώπη. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Civil Aviation 
Authority), η οποία παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και 
είναι αρμόδια για τη ρύθμιση θεμάτων ασφαλείας και οικονομικών, έχει και 
την ευθύνη του καθορισμού ανώτατων τιμών για τα μεγάλα αεροδρόμια. Οι 
μόνες βέβαια τιμές που υπόκεινται σε ρύθμιση είναι οι επιβαρύνσεις για την 
προσγείωση και στάθμευση των αεροσκαφών και τα τέλη των επιβατών. 
Εκτός ρύθμισης μένουν όλες οι τιμές των λοιπών δραστηριοτήτων και μάλι
στα τα έσοδα αυτά υπολογίζονται ενιαία στην επιτρεπόμενη απόδοση των 
επενδυμένων κεφαλαίων. 

Η ρύθμιση των τιμών που αναφέρεται στα έσοδα ανά επιβάτη, ακο
λουθεί τον τύπο Ρ = RPI - Χ, όπου RPI (Retail Price Index) ο Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή και το Χ αντιπροσωπεύει έναν παράγοντα μεταβαλλόμενο κατ' 
έτος και εξωγενώς καθοριζόμενο. Ο καθορισμός της τιμής του Χ, που μπορεί 
να είναι θετική (συνήθως) ή αρνητική, σχετίζεται με τα κίνητρα βελτίωσης της 
αποτελεσματικότητας του αεροδρομίου σε επίπεδο παραγωγής και κατανο
μής της παραγωγικής ικανότητας, αλλά και την ανάγκη αύξησης των επενδύ
σεων, επειδή ο καθορισμός τιμών που να εξασφαλίζουν επαρκείς αποδόσεις 
στα επενδυόμενα κεφάλαια παρουσιάζει προβλήματα και είναι ενδεχομένως 
ανέφικτος (D. Starkie, 1991). Βελτίωση της αποδοτικότητας σε μεγάλο βαθμό 
είναι δυνατό να προκύψει από τη διαχείριση των εμπορικών και γενικά των μη 
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων. Η τιμή του Χ καθορίζεται αφενός από τη 
δυνατότητα άντλησης εσόδων από μη υποκείμενες σε ρύθμιση δραστηριότη
τες και αφετέρου από την επιθυμητή απόδοση των κεφαλαίων με βάση την 
κρίση της ρυθμιστικής αρχής, η οποία λαμβάνει υπόψη την απόδοση ανάλο
γων επενδύσεων και το βαθμό κινδύνου στη χώρα22. Ο τύπος αυτός ισχύει 
γενικά για πολλές ιδιωτικοποιημένες πρώην δημόσιες επιχειρήσεις (κυρίως 
κοινής ωφέλειας) με ιδιαίτερο Χ για κάθε κλάδο. Ο τύπος υιοθετείται για μια 
5ετία με ετήσιες μεταβολές και με προοπτική αναθεώρησης, εάν κριθεί ανα
γκαίο. Διαφορετικοί τρόποι ελέγχου τιμών μπορεί να εφαρμόζονται για το 
ταχυδρομείο και τα εμπορεύματα, μπορεί όμως να εφαρμόζεται και ο ίδιος. 

22. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ΙΟετίας του '90, οι αρμόδιες ρυθμι
στικές αρχές διαφωνούσαν για το εάν μια απόδοση κεφαλαίου γύρω στο 8% μπορού
σε να θεωρηθεί λογική για τα τρία αεροδρόμια του Λονδίνου και κυρίως αν επέτρεπε 
συνέχιση επενδύσεων (D. Starkie, 1991). 
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Με τον τρόπο αυτό καθορισμού της τιμής ελέγχεται ένα ανώτατο 

έσοδο ανά επιβάτη με σκοπό τον έλεγχο του συνολικού ποσοστού απόδοσης 

των κεφαλαίων. Αυτή η πολιτική κάνει αναγκαίο τον έλεγχο της ποιότητας των 

υπηρεσιών - πέραν των αεροναυτικών, π.χ. καθαριότητας - ταυτοχρόνως, 

ώστε να μην υποβαθμίζονται. Επίσης κάνει απαραίτητη την ανάπτυξη εμπορι

κών δραστηριοτήτων για την επιδότηση των αεροναυτικών και την πλήρη εκμε

τάλλευση κάθε τρόπου εξοικονόμησης πόρων. Το σημαντικότερο όμως είναι 

ότι με τον τρόπο αυτό τιμολόγησης δεν δημιουργείται κίνητρο για έλεγχο της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης. Προκειμένου να ελεγχθεί η τελευταία, πρέπει να 

ισχύει διαφοροποιημένο τιμολόγιο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ανάλογα με 

το χρόνο χρήσης του αεροδρομίου, επειδή το κόστος παροχής διαφοροποιεί

ται και να μην υφίσταται τόσο ισχυρή εξάρτηση από τα έσοδα των εμπορικών 

δραστηριοτήτων. Άλλωστε και η ανεξέλεγκτη δυνατότητα αύξησης τιμών στις 

εμπορικές δραστηριότητες δεν ωφελεί το δημόσιο συμφέρον. 

Όπως αναφέρθηκε, η τάση που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια 

οδηγεί γενικά στην εμπλοκή ιδιωτών με διάφορους τρόπους στα αεροδρόμια, 

είτε στην υιοθέτηση περισσότερο ιδιωτικοοικονομικής συμπεριφοράς (έμφαση 

σε εμπορικά κριτήρια). Συγκρίσεις μεταξύ οικονομικών αποτελεσμάτων και επι

πέδου λειτουργίας δεν είναι εύκολες, λόγω προβλημάτων συγκρισιμότητας (Ο. 

Betancor και R. Rendeiro 1999). Θα πρέπει να παρατηρηθεί όμως ότι η συγκρι-

σιμότητα δεν αφορά μόνο τις ειδικότερες συνθήκες των αεροδρομίων αλλά και 

το ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας τους (ευρύτερα χαρακτηριστικά της ζήτησης 

που εξυπηρετούν και γεωγραφικό πλαίσιο). Για κάθε χώρα και κάθε αεροδρό

μιο υπάρχει περιθώριο διαφοροποίησης της κατάλληλης πολιτικής στο πλαίσιο 

των γενικών οικονομικών κανόνων και χαρακτηριστικών λειτουργίας. 

3.5. Εμπειρίες έργων με σύμβαση παραχώρησης σε διάφορες χώρες 

Όπως και προηγουμένως αναφέρθηκε, στις ανεπτυγμένες δυτικές 

χώρες, παρά την ανεπτυγμένη ιδιωτική πρωτοβουλία και τη συμμετοχή ιδιω

τών - με διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα - σε πολλά έργα και δραστη

ριότητες κοινής ωφέλειας και αστικών αναπλάσεων η αυτοχρηματοδότηση 

κλασικών έργων υποδομής, και ειδικότερα αυτοκινητοδρόμων, δεν προχώρη

σε ιδιαίτερα, και η διαθέσιμη23 βιβλιογραφία δεν προσφέρει πολλά σχετικά 

23. Κάποια μεγαλύτερη σχετικά πρόοδος στην ιδιωτική χρηματοδότηση αυτο
κινητοδρόμων πρέπει να έγινε σε νοτιοευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, 
αλλά δεν είναι διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες. 
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παραδείγματα συμβάσεων παραχώρησης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι λόγοι 

για την καθυστέρηση αυτή θα πρέπει να αναζητηθούν αφενός στην υπάρχου

σα παράδοση και κουλτούρα, συχνά θεσμικά κατοχυρωμένη σχετικά με την 

ευθύνη δημιουργίας της υποδομής αυτής, αλλά και την αποδοχή συστημάτων 

διοδίων από την κοινή γνώμη, αφετέρου στις αντικειμενικές δυσκολίες των 

συμβάσεων αυτών γενικά, όταν μάλιστα υφίσταται ήδη κάποιο οδικό δίκτυο, 

και ειδικότερα στις δυσκολίες εφαρμογής των συστημάτων είσπραξης των 

διοδίων στην πράξη. 

Οι προαναφερόμενες δυσκολίες και οι περιορισμένες βιβλιογραφικές 

αναφορές δεν σημαίνουν βέβαια ότι δεν υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με τα 

έργα αυτά, δεδομένου ότι οι χώρες αυτές, όπως μπορεί κανείς να συμπερά

νει, βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση όσον αφορά τη δυνατότητα τους να 

πραγματοποιήσουν συνεργασίες με το ιδιωτικό κεφάλαιο σε μακροχρόνια 

βάση και να διαχειρισθούν τις δυσκολίες της σύμβασης. Απλώς αντιλαμβανό

μενες τις δυσκολίες του ζητήματος και χωρίς πολύ μεγάλες πιέσεις προχω

ρούν στη δημιουργία τέτοιων συνεργασιών με ιδιώτες για οδικά έργα με 

κάποια βραδύτητα και αυστηρή επιλογή. 

Ας σημειωθεί ότι η επιβάρυνση των χρηστών της υποδομής, σε συν

δυασμό με τη φορολογία των οδικών μέσων, είναι θέμα που απασχόλησε την 

Ε Ε στο πλαίσιο της εναρμόνισης των ανταγωνιστικών συνθηκών (Οδηγία 

93/89/ΕΕ) μεταξύ μεταφορικών μέσων (οδικές/σιδηροδρομικές) και μεταξύ 

χωρών. Η επιβάρυνση σε σχέση με τη διανυόμενη διαδρομή, το χρόνο και το 

όχημα θέτει το θέμα του καταλογισμού του κόστους των οδικών υποδομών 

σε ορθολογικότερες βάσεις και το θέμα απασχολεί τις ευρωπαϊκές χώρες και 

κυρίως εκείνες - (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία)- που δεν έχουν παράδο

ση2 4 στην επιβολή διοδίων σε τμήματα του δικτύου τους. Η εφαρμογή προηγ

μένης τεχνολογίας αναμένεται να καταστήσει πρακτικά εφικτό ένα ορθολογι

κό σύστημα επιβαρύνσεων σε όλες τις χώρες, αλλά η συζητούμενη πλήρης 

ιδιωτικοποίηση του οδικού δικτύου (ΟΟΣΑ) είναι σημαντική πολιτική απόφαση 

με σημαντικές άμεσες και έμμεσες οικονομικές παραμέτρους που απαιτούν 

ιδιαίτερα σύνθετη αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Αξίζει όμως να γίνουν κάποιες αναφορές στις εμπειρίες των χωρών 

αυτών έστω και αν δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη λει

τουργία ολοκληρωμένων έργων υποδομής από ιδιώτες. Εκτενέστερη αναφο-

24. Παράδοση είσπραξης διοδίων στους δρόμους έχουν οι χώρες του ευρω
παϊκού Νότου, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα. 
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ρά θα γίνει για το Ηνωμένο Βασίλειο - όπου είναι διαθέσιμες και περισσότε

ρες πληροφορίες - και τις Η ΠΑ, χώρες που η χρηματοδότηση των αυτοκινη

τοδρόμων είναι κατά παράδοση αρμοδιότητα του Δημοσίου, αλλά όπου ορι

σμένα έργα έγιναν αφορμή για ανάπτυξη αξιόλογων προβληματισμών. 

3.5.1. Γαλλία, αυτοκινητόδρομοι 

Σύμφωνα με πληροφορίες (Patricia Vornetti, 1994) η Γαλλία διαθέτει 

σήμερα το τρίτο μεγαλύτερο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων παγκοσμίως (μετά 

από τις ΗΠΑ και τη Δυτική Γερμανία). Η υποδομή αυτή δημιουργήθηκε κυρίως 

μετά το 1955 με βάση ένα σύστημα παραχωρήσεων που επέτρεπε τη συλλο

γή διοδίων τα οποία κατευθύνονταν στην αποπληρωμή σχετικών δανείων. Το 

σύστημα αυτό επέτρεψε τη δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου αυτοκινητο

δρόμων συνολικού μήκους 6.560 χλμ. (1994) με μέση προσθήκη 180 χλμ. πε

ρίπου κατ' έτος σε μια περίοδο 30 ετών. 

Η περίπτωση της Γαλλίας, όπως αναφέρει η Ρ. Vornetti, δεν μπορεί να 

προσφερθεί ως παράδειγμα συνεργασίας Δημοσίου-ιδιωτών, είναι όμως ένα 

καλό παράδειγμα γρήγορης ολοκλήρωσης ενός καλού δικτύου αυτοκινητο

δρόμων, ισάξιου με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε πολύ σύντομο διάστημα, 

μέσω των συμβάσεων παραχώρησης. Θα έπρεπε επίσης να προστεθεί ότι το 

δίκτυο ολοκληρώθηκε και χωρίς πολύ σημαντικές επιβαρύνσεις των χρηστών 

και εκμετάλλευση μονοπωλιακής δύναμης. 

Η δημιουργία του δικτύου αυτού ξεκίνησε περίπου στα μέσα της 10ε-

τίας του '50, με τη χρήση συμβολαίων παραχώρησης για την κατασκευή και 

λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων, ώστε από τη συλλογή των διοδίων να απο

πληρώνονται τα δανειακά κεφάλαια και να εξασφαλίζονται τα έξοδα συντήρη

σης, εφόσον τα χρήματα του προϋπολογισμού δεν επαρκούσαν. Ας σημειωθεί 

ότι μέχρι το 1970 το σύστημα των παραχωρήσεων ήταν στα χέρια φορέων του 

Δημοσίου, με το σχήμα μόνο, όχι την ουσία, των εταιρειών μεικτής οικονομίας 

με κύριο μέτοχο το Δημόσιο (SEM, Sociétés d' economie mixte). To 30-40% 
των κεφαλαίων προέρχονταν από κρατικά κεφάλαια και τα υπόλοιπα ήταν δα

νειακά από ενδιάμεσο κρατικό φορέα με την εγγύηση του Δημοσίου, το οποίο 

είχε και την ευθύνη της κατασκευής και συντήρησης. Στην ουσία οι ενδιάμε

σοι φορείς χρησίμευαν στην κάλυψη του Δημοσίου και των περιορισμών που 

έθεταν οι πόροι και οι κανόνες του δημόσιου λογιστικού. 

Από το 1970, προκειμένου να επιταχυνθεί η κατασκευή του δικτύου, 

άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο και το σύστημα των παραχωρήσεων επεκτάθηκε 
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και σε ιδιώτες. Η συγκυρία όμως (οι πετρελαϊκές κρίσεις) και τα πραγματικά 

δεδομένα των παραχωρήσεων οδήγησαν το εγχείρημα σε αποτυχία. Η αποτυ

χία της εμπλοκής των ιδιωτών, όπως παρατηρεί η Patricia Vornetti, πρέπει να 

αναζητηθεί σε διάφορους παράγοντες και η πετρελαϊκή κρίση ήταν μόνο ένας 

από αυτούς. Σημαντικό ήταν και το γεγονός ότι οι ιδιώτες που είχαν εμπλακεί 

- κυρίως κατασκευαστικές εταιρείες - είχαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το 

κατασκευαστικό μέρος της σύμβασης παρά για τη λειτουργία, ενώ το Δη

μόσιο25 φρόντιζε να ανταποκρίνεται στον παραδοσιακό του ρόλο. 

Βαθμιαία το Δημόσιο απέκτησε μεγαλύτερο έλεγχο στη διαχείριση των 

αυτοκινητοδρόμων, η οποία και έγινε περισσότερο συγκεντρωτική με λογική 

δικτύου περισσότερο παρά έργου. 

Θα έπρεπε να προστεθεί εδώ ότι η ανάμειξη των ιδιωτών στους αυτο

κινητοδρόμους ξεκίνησε τη 10ετία του 70, εποχή της πρώτης πετρελάίακής 

κρίσης, - γεγονός καθοριστικό για τις δυσκολίες που παρουσιάσθηκαν - για 

να σταματήσει τελικά στις αρχές της "ΙΟετίας του '80, δηλαδή πριν αρχίσει η 

συστηματική προσπάθεια εξεύρεσης μεθόδων συνεργασίας Δημοσίου-ιδιωτών 

σε κλασικά έργα υποδομής μεταφορών και ειδικότερα σε αυτοκινητοδρόμους. 

Η υιοθέτηση εξάλλου της λογικής του δικτύου αντί του έργου στη δια

χείριση των δρόμων θα ενεργήσει μάλλον αποθαρρυντικά για τους ιδιώτες 

στο μέλλον, αν και η συμμετοχή τους ήδη προωθείται σε περιορισμένα, όμως, 

συγκοινωνιακά έργα. 

Η πολιτική τιμών κατά τη 10ετία του '90 προσανατολίσθηκε στην καλύ

τερη κατανομή του κόστους μεταξύ χρηστών (φορτηγά και ελαφρά επιβατι

κά) και καλύτερη κατανομή της κυκλοφορίας (χρονικά και μεταξύ αξόνων). 

Παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις της τιμολογιακής πολιτικής όμως, το βασι

κό αίτημα εξακολουθούσε να είναι η συγκέντρωση πόρων για τη χρηματοδό

τηση του δικτύου και όχι η διαχείριση της κυκλοφορίας. 

Το αναθεωρημένο σχέδιο του 1990 προέβλεπε την προσθήκη 3.500 

χλμ. στο υφιστάμενο δίκτυο, με το σύστημα των παραχωρήσεων, που αναμέ

νεται να λήξουν γύρω στο 2010-2012. Κατά την εκτίμηση της P. Vornetti 

(1994), μετά την ημερομηνία αυτή το σύστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει 

25. Αναφέρεται (J.A. Gomez-lbanez, J. R. Meyer και D. Thompson, 1991) ότι η 
γαλλική κυβέρνηση στα μέσα της 10ετίας του 70 περιόρισε το δικαίωμα των ιδιωτών 
παραχωρησιούχων να καθορίζουν ελεύθερα τις τιμές των διοδίων, βασιζόμενη για την 
ασυνεπή αυτή συμπεριφορά στο παραδοσιακό θεσμικό πλαίσιο. 
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με διαφορετικές συμβάσεις παραχώρησης - μόνο για λειτουργία - και με πο

λύ χαμηλότερα διόδια, περίπου το ένα τρίτο της προηγούμενης τιμής, εφόσον 

αυτά θα αρκούσαν για την κάλυψη των εξόδων επισκευής. Το πιθανότερο είναι 

όμως να αναλάβει μια δημόσια επιχείρηση τη διαχείριση του δικτύου, χωρίς 

αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής. 

Δεν είναι γνωστό εάν σήμερα, μια 10ετία μετά, η πολιτική αυτή έχει 

αναθεωρηθεί. 

Κρίνοντας συνολικά το γαλλικό εγχείρημα της δημιουργίας συγχρημα

τοδοτούμενων αυτοκινητοδρόμων, καταλήγει ότι αυτό που κυρίως συνέβη ήταν 

η μεταφορά του κόστους δανεισμού από τον κρατικό προϋπολογισμό στις το

πικές αρχές και σε εταιρείες μεικτής οικονομίας, όχι όμως ουσιαστική συνερ

γασία Δημοσίου-ιδιωτών, που δεν ήταν βέβαια και στη λογική της εποχής εκεί

νης. Στην αρχή της "ΙΟετίας του '50 όλο το δίκτυο χρηματοδοτείτο από τον 

προϋπολογισμό, ενώ το 1990 μόνο το 27% προερχόταν από αυτή την πηγή. 

Παρατηρείται επίσης ότι το σύστημα των παραχωρήσεων προκαλεί κά

ποιες στρεβλώσεις στη διαδικασία δημιουργίας και λειτουργίας του εθνικού 

δικτύου δρόμων, με την έννοια ότι το σύστημα των παραχωρήσεων μπορεί να 

ενθαρρύνει τη δημιουργία αυτοκινητοδρόμων και σε περιπτώσεις που οι ανά

γκες ικανοποιούνται με μικρότερους δρόμους που τελικά έχουν και μικρότε

ρο κόστος, ειδικά όταν κατασκευάζονται με αναβάθμιση και βελτίωση υφιστά

μενης χάραξης. Δημιουργούνται όμως και προβλήματα διαχείρισης, επειδή 

δεν είναι εύκολη ή δεν συμφέρει οικονομικά η δημιουργία δικτύου με ανάμει

ξη δρόμων με-και χωρίς διόδια. 

Σχετικά με τις αξιολογήσεις για τη δημιουργία αυτοκινητοδρόμων και 

τις στρεβλώσεις που διακρίνει η μελετήτρια του ΟΟΣΑ, θα άξιζε να παρατη

ρηθεί ότι το σύστημα αξιολόγησης περιέχει πάντα υποκειμενικά στοιχεία (va

lue judgements) με την έννοια ακόμη και των κοινωνικών και πολιτικών προ

τύπων και απαιτήσεων μιας χώρας. 

3.5.2. Η αγγλική εμπειρία από τη συμμετοχή ιδιωτών στις υποδομές μεταφορών 

Παρά το γεγονός ότι ο ιδιωτικός τομέας στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τε

λευταία χρόνια έχει σχετικά αξιόλογη συμμετοχή ακόμη και σε υποδομές με

ταφορών και υπάρχουν αρκετά παραδείγματα μεταβίβασης δημόσιων επιχει

ρήσεων και οργανισμών σε ιδιώτες (βρετανικοί σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια 

κλπ.), η εμπλοκή των ιδιωτών σε οδικά έργα και ειδικότερα δρόμους, μέσω 

συμβάσεων παραχώρησης, συνάντησε περισσότερες δυσκολίες. 
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Η διαφορά έγκειται, στην περίπτωση των δρόμων, στο ότι απαιτείται η 
επένδυση των ιδιωτών σε χρήμα και χρόνο μέχρι να αποκτήσει υπόσταση το 
υπό εκμετάλλευση έργο, αλλά επίσης στο γεγονός ότι παραχωρείται το δικαί
ωμα εκμετάλλευσης ενός, μέχρι τότε, «ελεύθερου» αγαθού (υπηρεσίας), με 
την έννοια ότι η άμεση επιβάρυνση των χρηστών και ειδικότερα η είσπραξη 
διοδίων για τη χρήση δρόμων δεν περιλαμβάνεται στην αγγλική και γενικά τη 
βορειοευρωπαϊκή πολιτική παράδοση. Το 1991 η τροποποίηση του θεσμικού 
πλαισίου επέτρεψε την επιβολή διοδίων μόνο για νέους αυτοκινητοδρόμους 
και όχι για τους υφιστάμενους (έργα βελτίωσης, διαπλάτυνσης). 

Παρ' όλα αυτά και αυτή η εμπειρία μπορεί να θεωρηθεί αξιόλογη, όχι 
τόσο από το πλήθος των περιπτώσεων και σχετικών παραδειγμάτων, όσο -
κυρίως - λόγω της σοβαρής και συστηματικής ενασχόλησης των αρμόδιων 
δημόσιων αρχών με τους όρους και στόχους της εμπλοκής των ιδιωτών και 
της σχολαστικής εξέτασης των επενδυτικών σχεδίων, με τρόπο ώστε να προ
βάλλονται οι δυσκολίες και οι τρόποι που επιχειρείται να αντιμετωπισθούν στην 
πράξη. Πρέπει εδώ να προστεθεί ότι οι σχετικές πληροφορίες (John Moore, 
1994 και ΟΙ. Debande, 2001), καθώς και από το Διαδίκτυο (Department of the 
Environment Transport and the Regions, hhtp://www.dtlr.gov.uk/ 2000 και 2001, 
καθώς και hhtp://www.dft.gov.uk/ 2003 hhtp://www.highways.gov.uk/) αφορούν 
εμπειρίες πρόσφατες, της τελευταίας 15ετίας, - όχι παλαιότερες, όπως των 
γαλλικών αυτοκινητοδρόμων - οπότε έχει αλλάξει και η προσέγγιση σχετικά με 
τη συνεργασία Δημοσίου/ιδιωτών, η οποία πλέον αντιμετωπίζεται ως περισσό
τερο αναγκαία, με βάση κάποια γενικότερα κριτήρια αποτελεσματικότητας και 
όχι μόνο για την προσωρινή αντιμετώπιση προβλημάτων του προϋπολογισμού. 

Παρά το γεγονός ότι, περίπου πριν μια 15ετία ακόμη, υπήρχε ένας βα
σικός σκελετός υπεραστικών δρόμων μεταξύ κυρίων κέντρων και το συνολικό 
οδικό δίκτυο θεωρείτο πυκνό, το υπεραστικό δίκτυο (trunk roads) καθώς και 
οι αυτοκινητόδρομοι δεν ήταν αρκετοί σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες ευ
ρωπαϊκές χώρες και υπήρχε σημαντικό περιθώριο βελτίωσης των κυκλοφορια
κών συνθηκών με την προσθήκη νέων αυτοκινητοδρόμων (John Moore, 1994). 
Υπήρχε η εκτίμηση όμως ότι δεν υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για δίκτυο 
δρόμων με επιβάρυνση του χρήστη (διόδια), με την έννοια ότι δεν είναι δυνα
τό να έχουν ευνοϊκές προοπτικές εσόδων δρόμοι που αποτελούν απλώς μια 
αναβαθμισμένη εναλλακτική λύση. Οι προσφορότερες περιπτώσεις για οδικά 
έργα με διόδια εντοπίζονται εκεί όπου οι υφιστάμενες διασυνδέσεις έχουν 
μεγάλο μήκος ή μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση και η χρησιμοποίηση τους 
είναι χρονοβόρα, ενώ οι νέες προτεινόμενες (είτε συντομότερες διαδρομές, 
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είτε παρακάμψεις, γέφυρες, τούνελ και σημειακές γενικά παρεμβάσεις) θα 
έχουν ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση χρόνου και καυσίμων. 

Στο ορθολογικό πλαίσιο της σχολαστικής αξιολόγησης της οικονομι
κής πολιτικής σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες και μάλιστα τις επενδύσεις 
υποδομών, τέθηκε και το ερώτημα της υπερβολικής φορολόγησης των χρη
στών και μάλιστα με το ενδεχόμενο της γενικευμένης οικονομικής επιβάρυν
σης για τη χρήση όλων των αυτοκινητοδρόμων, αλλά συγχρόνως και το ζήτη
μα της συμβολής της επιβάρυνσης αυτής (δηλαδή των διοδίων) στην ορθο
λογικότερη χρήση της υποδομής και στον καταλογισμό του κόστους. 

Δεδομένου ότι οι χρήστες επιβαρύνονται ήδη με φόρο καυσίμων και με 
ειδικούς φόρους (excise duty) για τα οχήματα, θεωρήθηκε (John Moore, 1994) 
ότι προκύπτει θέμα αντίστροφα προοδευτικής επιβάρυνσης για τους χρήστες 
αυτούς και εκφράσθηκε η άποψη ότι θα πρέπει να μειωθεί η υφιστάμενη 
φορολογία στα οχήματα. Οι επιβαρύνσεις των χρηστών όμως θα πρέπει να 
καλύπτουν το σύνολο των εξόδων κατασκευής και λειτουργίας της υποδομής, 
συνεπώς θα πρέπει να είναι σημαντικά υψηλότερες από τα συνήθως προτει
νόμενα ποσά (5 πένες το μίλι, αντί 1,5 στα μέσα της ΙΟετίας του '90). 

Άλλη μια δυσκολία στη συμμετοχή ιδιωτών σε οδικά έργα, κυρίως νέες 
χαράξεις δρόμων, είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες που προβλέπονται από το 
θεσμικό πλαίσιο, επειδή η έκταση τους επηρεάζει εκτεταμένες περιοχές. Η 
υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπει διαδικασία κοινωνικού διαλόγου σχετικά με 
τις συγκεκριμένες προτάσεις του αναδόχου για τα έργα, κυρίως τα νέα, με 
τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων και πρακτικά τη βεβαιότητα της επιβο
λής τροποποιήσεων στα αρχικά σχέδια. Από την άλλη, οι συμβασιούχοι (con
tractors) ιδιώτες επενδυτές που έχουν σχεδιάσει το έργο ώστε να βελτιστο
ποιούν το αποτέλεσμα του έργου με τα δικά τους κριτήρια και με βάση τις αρ
χικές απαιτήσεις, θα πρέπει να δεχθούν τις αλλαγές που θα προκύψουν από 
τη δημόσια έρευνα και διαβούλευση σχετικά με το έργο και ακόμη τη γνώμη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission) για την τυχόν περιβαλ
λοντική επίπτωση του έργου. Η όλη διαδικασία μπορεί να καταλήξει σε αλλα
γές σχεδίων σε προχωρημένο στάδιο. 

Εκτιμήθηκε ότι για την κατασκευή ενός αυτοκινητοδρόμου από ιδιώτη 
επενδυτή ο συνολικός απαιτούμενος χρόνος, με το υφιστάμενο νομοθετικό 
πλαίσιο, είναι περίπου 14 χρόνια (περίπτωση BNRR), εάν τρία χρόνια είναι η 
διάρκεια της κατασκευής. 

Παρ' όλα αυτά η απόφαση του Δημοσίου να αξιοποιήσει τη συμμετοχή 
των ιδιωτών για να αντλήσει ορισμένα οφέλη είναι δεδομένη και οι εξελίξεις 
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στην κατεύθυνση αυτή αργές αλλά θετικές. Η επιθυμία της κυβέρνησης για διε
ρεύνηση της δυνατότητας συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων στη χρηματοδότη
ση οδικών έργων ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 1985, αρχικά για έργα γε
φυρώσεων (estuarial crossings). Τελικά όμως αποφασίσθηκε η συμμετοχή ιδιω
τών (PFI, Private Finance Initiative, 1992) και σε έργα αυτοκινητοδρόμων (νέων 
ή διαπλατύνσεις, βελτιώσεις υφισταμένων). Ήδη πλέον έχουν συναφθεί αρκε
τές συμβάσεις παραχώρησης για γέφυρες, τούνελ και αυτοκινητοδρόμους. 
Στην περίπτωση των αυτοκινητοδρόμων όμως, οι συμβάσεις (πλην μιας, του 
Bermigham North Relief Road, BNRR) προβλέπουν την επιβολή σκιωδών διο
δίων, δηλαδή αποζημίωση του ιδιώτη παραχωρησιούχου από την κυβέρνηση 
ανάλογα με τη χρήση του έργου και όχι άμεσα από τους χρήστες, επειδή αυτό 
απαιτούσε μεταβολή του θεσμικού πλαισίου για τη χρήση δημόσιας υποδομής. 

Έτσι, η μέχρι τώρα εμπειρία ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων οδικών έρ
γων περιλαμβάνει, κυρίως, έργα γεφυρώσεων (river crossings, i.e. Dartford 
crossing, Second Severn Bridge, Skye bridge κλπ.) και ένα μόνο τμήμα 
αυτοκινητοδρόμου με πραγματικά διόδια (BNRR), ενώ έχουν συναφθεί, όπως 
αναφέρθηκε, και κάποιες συμβάσεις παραχώρησης υφιστάμενων τμημάτων 
αυτοκινητοδρόμων με σύνθετο αντικείμενο, βελτίωσης, επέκτασης, συντήρη
σης, και διάρκεια 30 ετών. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλονται σκιώδη διό
δια από την αρμόδια δημόσια αρχή, με βάση μετρήσεις της κίνησης που 
πραγματοποιεί ο παραχωρησιούχος και ελέγχει το Δημόσιο. Αξίζει να ανα
φερθεί ότι η προβλεπόμενη αποζημίωση ρυθμίζεται και διαφοροποιείται όχι 
μόνο από το είδος και πλήθος των οχημάτων, αλλά και την ποιότητα της 
παρεχόμενης υπηρεσίας (χρόνος διαδρομής, περιορισμός ατυχημάτων κλπ.). 
Με τον τρόπο αυτό δεν δημιουργούνται μόνο κίνητρα για καλύτερη ποιότητα 
υπηρεσίας, αλλά και ασκείται έμμεσα κάποιος έλεγχος στα έσοδα του παρα
χωρησιούχου με στήριξη του ελάχιστου και συμπίεση του μέγιστου ορίου. 

Σημαντική πρόοδος ως προς τη συμμετοχή ιδιωτών έγινε, όπως ανα
φέρθηκε, σε έργα γεφυρώσεων (estuarial crossings), στα οποία η χρηματο
δότηση προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από τους ιδιώτες παραχωρησιού-
χους. Οι συμβάσεις παραχώρησης στις περιπτώσεις αυτές προβλέπουν περίο
δο λειτουργίας από τους ιδιώτες 20-30 χρόνια και στη συνέχεια μεταβίβαση 
στο Δημόσιο. Τα έργα αυτά λειτουργούν με διόδια, σε ένα πλαίσιο δρόμων 
χωρίς διόδια που ανήκουν στο Δημόσιο. Η πρόοδος και ολοκλήρωση των 
έργων είναι πολύ ευκολότερη, επειδή οι διαδικασίες είναι πρακτικά λιγότερο 
χρονοβόρες λόγω των περιορισμένων συλλογικών και προσωπικών αντιδρά
σεων στα έργα αυτά. Επιπλέον είναι σαφές ότι, με τις δεδομένες συνθήκες 
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λειτουργίας (σημαντική εξοικονόμηση καυσίμων και χρόνου για το χρήστη του 

έργου, καθώς και ελεύθερη χρήση του υπολοίπου δικτύου), η μελλοντική ζή

τηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας φαίνεται εξασφαλισμένη και οι ιδιώτες 

δεν ανησυχούν για την πορεία των εσόδων και την αποπληρωμή της επένδυ

σης. Τα έργα αυτά ανακούφισαν σημαντικά κάποια σημεία του δικτύου από 

την κυκλοφοριακή συμφόρηση. 

Αντίθετα, στους δρόμους το πρώτο και μοναδικό, από τις διαθέσιμες 

πληροφορίες, τμήμα δρόμου με πραγματικά διόδια που κατασκευάζεται με 

ιδιωτικά κεφάλαια είναι το βόρειο τμήμα αποσυμφόρησης του αυτοκινητοδρό

μου του Μπέρμιγχαμ (BNRR) που ξεκίνησε ως ιδέα για δημόσιο έργο στις 

αρχές της "ΙΟετίας του '80. Μετά από κάποιες διερευνήσεις σχετικά με το έργο, 

το 1989 αποφασίσθηκε η προώθηση του ως ιδιωτικού έργου και ως τμήματος 

του διευρωπαϊκού δικτύου αυτοκινητοδρόμων. Οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν στη 

διαδικασία της προεπιλογής και από αυτούς επιλέχθηκαν τρεις για να συμμε

τάσχουν στη δημοπρασία για τη σχεδίαση, την κατασκευή, λειτουργία και χρη

ματοδότηση του έργου. Τελικά η αρχική σύμβαση υπογράφηκε το 1992 μετα

ξύ της βρετανικής κυβέρνησης και της αναδόχου (concessionaire) εταιρείας, 

συνασπισμού ιδιωτικών συμφερόντων. Η τελική σύμβαση (μετά από τροποποιή

σεις) υπογράφηκε το Σεπτέμβριο του 2000. Ο δρόμος θα έχει μήκος 27 μίλια 

και θα είναι δρόμος διπλής κατεύθυνσης με τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση. Εί

ναι ο πρώτος δρόμος του Ηνωμένου Βασιλείου με διόδια, που σχεδιάσθηκε κα

τασκευάζεται, χρηματοδοτείται και θα λειτουργήσει ως ιδιωτικός δρόμος (στις 

αρχές του 2004). Η διάρκεια της σύμβασης είναι 53 χρόνια από την έναρξη της 

κατασκευής και δεν θα προσφερθούν δημόσια κεφάλαια ούτε εγγυήσεις. Η κυ

βέρνηση έχει αναλάβει όμως τη διαπλάτυνση και βελτίωση ενός κοινού (με υφι

στάμενο δρόμο) τμήματος του αυτοκινητοδρόμου. Τα κεφάλαια εξευρέθηκαν με 

την ευθύνη και εγγύηση δύο τραπεζών. Μέσα στο έτος 2000, αφού ολοκληρώ

θηκαν οι προκαταρκτικές ενέργειες για τη χρηματοδότηση και την κατασκευή, 

υπογράφηκε η τελική έγκριση για έναρξη των εργασιών. Η παραχωρησιούχος 

εταιρεία, η οποία ανέλαβε και τον κίνδυνο περιβαλλοντικής ρύπανσης από πιθα

νό ατύχημα, θα καταβάλει και το τίμημα της απαλλοτρίωσης στην αρμόδια 

δημόσια αρχή. Ο δρόμος αναμένεται να λειτουργήσει στις αρχές του 2004. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο προωθούνται και έργα σιδηροδρομικών συνδέ

σεων με ιδιωτική συμμετοχή, αλλά αυτά τα έργα δεν αποτελούν το κύριο αντι

κείμενο της παρούσας εργασίας. 

Πρέπει να αναγνωρισθεί το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχει γίνει πολύ 

σημαντική πρόοδος στη συμμετοχή ιδιωτών σε επενδύσεις και παραχωρήσεις 
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δρόμων με πραγματικά διόδια (και άρα με σημαντικές επιδράσεις στη δια

μόρφωση της ζήτησης και των λοιπών στοιχείων της παρεχόμενης υπηρεσίας 

και του έργου), αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έγινε πρόοδος στην τεχνογνω

σία των συμβάσεων με ιδιώτες καθώς και στην εξειδίκευση και άντληση των 

επιδιωκόμενων ωφελειών από τη συνεργασία αυτή. 

Συγκεκριμένα για κάθε σχεδιαζόμενη επένδυση-παραχώρηση σε ιδιώ

τη (DBFO, Design, Build, Finance, Operate projects) οι αρμόδιες αρχές 

(Higways Agency) αναζητούν να προσδιορίσουν τα σχετικά χρηματικά οφέλη 

της παραχώρησης έναντι της συμβατικής μεθόδου. Για το σκοπό αυτό υπο

λογίζεται ένα είδος δείκτη, ο λεγόμενος Συγκριτικός Δείκτης του Δημόσιου 

Τομέα (Public Sector Comparator, PSC). Για τον υπολογισμό του δείκτη αυτού 

γίνεται εκτίμηση των συνολικών εξόδων του Δημοσίου για τη συγκεκριμένη 

επένδυση με τον παραδοσιακό τρόπο, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων 

λειτουργίας και συντήρησης, για τριάντα χρόνια, με τη μορφή της καθαρής 

παρούσας αξίας (Net Present Value, NPV) και αντίστοιχα υπολογίζεται η καθα

ρή παρούσα αξία της επένδυσης με τη νέου τύπου Σύμβαση (DBFO). Η 

σύγκριση των δύο μεγεθών δίνει μια ένδειξη της υπεροχής της μιας μεθόδου 

έναντι της άλλης, αφού συνυπολογισθούν και άλλοι, ποιοτικοί έστω παράγο

ντες (π.χ. σχετικοί με περιβαλλοντικές επιδιώξεις ή στόχους), που εξυπηρε

τούνται με τη μία ή την άλλη μέθοδο επένδυσης. Από τους σχετικούς υπολο

γισμούς για κάποιες από τις συναφθείσες συμβάσεις με ιδιώτες προκύπτει ε

ξοικονόμηση πόρων κατά 15% έναντι των αντίστοιχων εκτιμήσεων για τις ε

πενδύσεις αυτές με τον παραδοσιακό τρόπο. 

Ανεξάρτητα από την αξιοπιστία των εκτιμήσεων αυτών, η οποία βέβαια 

θα ελεγχθεί από τις πραγματικές εξελίξεις στις συμβάσεις αυτές μακροχρό

νια, τέτοιου είδους προσπάθειες βεβαιώνουν τη συστηματική ενασχόληση και 

μελέτη του αντικειμένου γενικά και ειδικά από την πλευρά του Δημοσίου. 

Άλλωστε στο πλαίσιο του 1 θετούς προγράμματος στον τομέα των Μεταφο

ρών (2001-2010) του αρμόδιου Υπουργείου, επιδιώκεται η συμμετοχή ιδιωτών 

κατά 25% στα μεγαλύτερα έργα. Έχει επίσης εκτιμηθεί το αυξημένο κόστος 

συναλλαγών που προκύπτει για κάθε έργο με το σύστημα των παραχωρήσε

ων (DBFO) έναντι του παραδοσιακού, λόγω πρόσθετων αναγκών σε αναλύ

σεις σε χρονοβόρες διαδικασίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Σημειώνεται 

ότι το κόστος αυτό είναι ανεξάρτητο από το μέγεθος και τη δυσκολία του 

παραχωρούμενου έργου και υπολογίσθηκε ότι αντιστοιχεί στο 2,7% του συνο

λικού προϋπολογισμού, έναντι 0,65% περίπου για τις παραδοσιακές συμβά

σεις (ιστοσελίδα Highways Agency, Δεκέμβριος 2002). Εξαρτάται μάλλον από 
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την αφομοίωση της τεχνογνωσίας από την πλευρά των στελεχών του Δημο

σίου και τη γενικότερα ασκούμενη πολιτική (policy environment). 

Τέλος, καθορίζονται συγκεκριμένα στάνταρντς διάρκειας ζωής για τα 

διάφορα στοιχεία του έργου τη στιγμή που λήγει η σύμβαση και το έργο επι

στρέφει (handback) στην ιδιοκτησία του Δημοσίου, π.χ. 10 έτη πρέπει να είναι 

η απομένουσα διάρκεια ζωής του οδοστρώματος, ενώ για τα περισσότερα στοι

χεία των κατασκευών αυτών η υπόλοιπη διάρκεια είναι τουλάχιστον 30 χρόνια 

και φθάνει για κάποια και τα 120 χρόνια (design life of a bridge). Η πιθανό

τητα επέκτασης βέβαια της αρχικής σύμβασης, αντί της επιστροφής στο 

Δημόσιο, αποτελεί κίνητρο για την καλή συντήρηση του έργου 

Η συμμετοχή των ιδιωτών στην υποδομή με τις μακροχρόνιες συμβά

σεις οδηγεί και σε μια συνέπεια επιλογών κόστους κατασκευής και κόστους 

συντήρησης και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη 

ποιότητα έργων από αυτή που κρίνεται άριστη με κοινωνικοοικονομικά κριτή

ρια (socially sub-optimal project design, Olivier Debande, 2001). Τέτοιες δυ

σκολίες επισημαίνουν την ανάγκη και τη δυσκολία των απαιτούμενων ρυθμί

σεων, πέρα από τις ήδη υφιστάμενες. 

Στην αρχή ακόμη της 10ετίας του '90 επισημαινόταν (J. Moore, 1994) ότι 

οι νέοι αυτοκινητόδρομοι παρουσιάζουν αυξημένους κινδύνους εσόδων και δεν 

χρηματοδοτούνται εύκολα από ιδιωτικούς πόρους. Δεδομένου ότι τα σχήματα 

που δημιουργήθηκαν προς το τέλος της 10ετίας (τμήματα αυτοκινητοδρόμων με 

σύνθετο αντικείμενο - αναβάθμιση και συντήρηση/λειτουργία - και σκιώδη διό

δια) δεν αφορούν νέους δρόμους με πραγματικά διόδια, δεν μπορούν και να 

οδηγήσουν σε κάποια συμπεράσματα για αλλαγή της στάσης των ιδιωτών. 

Για τα δεδομένα του Ηνωμένου Βασιλείου κρίνεται ότι οι αυτοχρηματοδο

τήσεις αυτοκινητοδρόμων δεν προχώρησαν μεν θεαματικά και λόγω της ακαταλ

ληλότητας του θεσμικού πλαισίου (όχι μόνο δεν επιτρέπει την άμεση καταβολή 

και συλλογή διοδίων, αλλά προβλέπει και χρονοβόρες διαδικασίες προώθησης 

των έργων, που εγκλωβίζουν τον ιδιώτη επιχειρηματία), αλλά και για πρακτικούς 

λόγους (δυσκολία λειτουργίας έργων με διόδια μέσα σε ένα ελεύθερο δίκτυο, δυ

σκολίες επιλογής έργων με σαφή καταλογισμό ωφελειών (ιδιωτικών-συλλογικών) 

και δυσκολίες διαχείρισης. Όσον αφορά την παράταση της αναγκαστικής λύσης 

των σκιωδών διοδίων, αυτή οφείλεται ενδεχομένως όχι μόνο σε κοινωνικές αντι

δράσεις, αλλά εκφράζει και τις επιφυλάξεις μπροστά στην ανατροπή θεσμών της 

οικονομικής πολιτικής μεταφορών που διαμόρφωσαν το σύστημα μέχρι σήμερα. 

Συνολικά συμπεραίνεται όμως ότι, παρά τις όποιες δυσκολίες, έχει 

γίνει σημαντική πρόοδος, όσο ίσως σε καμιά άλλη χώρα, στην απόκτηση 
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τεχνογνωσίας από την πλευρά του Δημοσίου, σχετικά με κρίσιμα σημεία της 

συνεργασίας Δημοσίου/ιδιωτών στα οδικά έργα και με τα οφέλη που πρέπει 

να διασφαλιστούν από την πλευρά του δημόσιου συμφέροντος. Η πρόοδος 

αυτή εκτιμάται ότι θα αποδώσει στο μέλλον. 

3.5.3. Ιδιωτική χρηματοδότηση υποδομών στη Γερμανία 

Η Γερμανία δεν έχει να επιδείξει σημαντική εμπειρία σχετικά με την 

ιδιωτική χρηματοδότηση έργων υποδομής - τουλάχιστον σύμφωνα με τις δια

θέσιμες πληροφορίες του ΟΟΣΑ (Sylvie Trosa και Martin Schreiner, 1994). 

Κατά παράδοση (και κατά το Σύνταγμα) τα έργα αυτά αποτελούσαν ευθύνη 

των δημόσιων αρχών που κατ' επέκταση είχαν και την υποχρέωση της χρημα

τοδότησης και δημιουργίας τους. Οι πρώτες απόπειρες ανασκευής των παρα

δοσιακών απόψεων και προώθησης νέων σχημάτων συνεργασίας Δημοσίου-

ιδιωτών στα έργα υποδομής είναι σχετικά πρόσφατες, ανάγονται στις αρχές 

της "ΙΟετίας του '90, και προέκυψαν από τις ανάγκες χρηματοδότησης των 

ισχνών υποδομών της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. 

Η γερμανική εμπειρία δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ιδιαίτερα αξιόλο

γη σχετικά με την αξιοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων στη δημιουργία και λει

τουργία υποδομών, όχι μόνο επειδή δεν έχει ακόμη να επιδείξει σημαντικά επι

τυχημένα παραδείγματα, αλλά και επειδή πράγματι, στις μέχρι τώρα τουλάχι

στον γνωστές περιπτώσεις εμπλοκής ιδιωτών στα έργα υποδομής, η συνεργα

σία Δημοσίου-ιδιωτών δεν σχεδιάσθηκε στην πράξη με στόχο την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας, κάτι που θεωρητικά είναι οπωσδήποτε το ζητούμενο. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι μεγάλες ελλείψεις έργων υποδομής, και 

συνεπώς ανάγκη δημιουργίας ιδιωτικών σχημάτων, παρουσιάζονται στην 

πρώην Ανατολική Γερμανία, δηλαδή εκεί όπου ο ιδιωτικός τομέας είναι πιο 

δύσκολα αποδεκτός και τα προβλήματα συνεργασίας μεταξύ Δημοσίου-ιδιω

τών δυσκολότερα. Οι ανάγκες μάλιστα αυτές αποτέλεσαν το έναυσμα για τη 

γερμανική κυβέρνηση να αποφασίσει την αναζήτηση τρόπων εμπλοκής των 

ιδιωτών στη χρηματοδότηση έργων υποδομής και ειδικά έργα δρόμων και 

καθαρισμού ακάθαρτων υδάτων. 

Τα σχήματα που εφαρμόσθηκαν για τη συνεργασία αυτή δεν μπορούν 

να χαρακτηρισθούν αποτελεσματικά με την έννοια της καλύτερης κατανομής 

κινδύνων και της εξοικονόμησης των πόρων. Και στις δύο κατηγορίες έργων 

η συνεργασία ιδιωτών και τοπικών αρχών δεν περιέχει νεωτεριστικά στοιχεία 

και το βάρος της αποπληρωμής των δαπανών έχουν επωμισθεί οι δημόσιες 
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αρχές, που εισπράττουν μεν τα σχετικά έσοδα από τους χρήστες, δεσμεύο

νται όμως οι ίδιες με μελλοντικές υποχρεώσεις, εφόσον οι ιδιώτες επενδυτές 

δεν αναλαμβάνουν ουσιαστικούς οικονομικούς κινδύνους. Επιπλέον η χρημα

τοδότηση του έργου επιβαρύνεται με τα υψηλότερα επιτόκια (σε σχέση με 

αυτά του Δημοσίου) που καλούνται γενικά να πληρώσουν οι ιδιώτες δανειζό

μενοι. Τα σχήματα που έχουν εφαρμοσθεί αποτελούν περισσότερο μεθόδους 

σταδιακής και σε μακροχρόνια βάση (15-20 χρόνια ή και περισσότερο) απο

πληρωμής των επενδύσεων και αντιμετώπισης των στενοτήτων του προϋπο

λογισμού. Το πρόβλημα της χρηματοδότησης πάντως φαίνεται δυσκολότερο 

στην περίπτωση των αυτοκινητοδρόμων λόγω της δυσκολίας επιβολής διο

δίων συνδεδεμένων26 με τη διανυόμενη διαδρομή (απόσταση), και σε τεχνικό 

επίπεδο αλλά και σε κοινωνικοοικονομικό (δηλαδή διόδια κοινωνικά αποδεκτά 

και αποτελεσματικά). 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες νεότερες πληροφορίες, αλλά συνοπτικά θα 

μπορούσε να διατυπωθεί η άποψη ότι οι μέχρι τώρα σχετικές εμπειρίες πρέ

πει να αντιμετωπισθούν θετικά, με την έννοια της συμβολής τους στη συσσώ

ρευση γνώσης σχετικά με το θέμα και εφόσον δεν αναιρούν την πολιτική βού

ληση για την προώθηση της συνεργασίας Δημοσίου-ιδιωτών και τη διαμόρφω

ση επιτυχημένων σχημάτων συμμετοχής των ιδιωτών στα έργα υποδομής. 

3.5.4. Αυτοκινητόδρομοι στις ΗΠΑ 

Το σύστημα των μεταφορών στις ΗΠΑ ως σύνολο (Harry S. Havens, 

1994) χαρακτηρίζεται από διαφοροποίηση ιδιοκτησιακών δομών μεταξύ των 

μεταφορικών μέσων αλλά και διαχρονικά, επειδή ακριβώς οι δομές αυτές 

αποτελούν αντανάκλαση των διαφορετικών περιστάσεων και συνθηκών μέσα 

στο χρόνο. Το οδικό δίκτυο και συγκεκριμένα αυτό των αυτοκινητοδρόμων, 

που ουσιαστικά αρχίζει να υπάρχει μετά το 1920, προσφέρεται ως κατάλλη

λο πεδίο για τη διερεύνηση και διατύπωση παρατηρήσεων σε σχέση με τους 

26. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί το σύστημα επιβάρυνσης των 
χρηστών αυτοκινητοδρόμων που εφάρμοσε η Γερμανία σε συμφωνία και με άλλες γει
τονικές ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία, Λουξεμβούργο). Το σύστημα αυ
τό (Euro-Vignet) συνδέεται με τη διάρκεια χρήσης (ημέρα, μήνα κλπ.) του οδικού δι
κτύου που, σχεδιασμένο με πολλές προσβάσεις, δεν προσφέρεται για τα κλασικά διό
δια. Έχει εφαρμογή στα αυτοκίνητα εμπορευματικής χρήσης μεγαλύτερα από 12 
τόνους και άρχισε να εφαρμόζεται στα μέσα της ΙΟετίας του '90. 
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όρους εμπλοκής των ιδιωτών στη δημιουργία και λειτουργία των υποδομών 

και τις δυνατότητες συνεργασίας με το Δημόσιο. 

Στις ΗΠΑ όπου η ιδιωτική συμμετοχή έχει μεγαλύτερη παράδοση, 

παραδόξως από το τέλος του 19ου αιώνα δεν έγιναν ιδιωτικοί δρόμοι με διό

δια, σε αντίθεση με κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμη και μεγάλοι δημόσιοι 

αυτοκινητόδρομοι δεν έχουν διόδια. Το εθνικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων που 

συνδέει όλες τις Πολιτείες χρηματοδοτήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από την 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οποία και το σχεδίασε και έθεσε τις προδιαγρα

φές (standards), δεν διαχειρίσθηκε όμως την κατασκευή, πράγμα που έκαναν 

οι Πολιτείες. Τα κεφάλαια χρηματοδότησης προέρχονταν από το φόρο καυσί

μων, το φόρο ελαστικών κλπ. που διαμοιράζονταν στις Πολιτείες για τη συγκε

κριμένη επένδυση. Αυτές οι τελευταίες είναι υπεύθυνες και για τη συντήρηση 

τους, καθώς και για την κατασκευή του οδικού δικτύου πολιτειακού επιπέδου. 

Σε μερικές περιπτώσεις Πολιτειών με μεγάλη οδική κίνηση, έχουν κατα

σκευασθεί από τις Πολιτείες αυτές πρόσθετοι, νέοι, υψηλού επιπέδου αυτοκι

νητόδρομοι που λειτουργούν με διόδια, όπως επίσης και άλλα οδικά έργα, 

γέφυρες και τούνελ. Τα έσοδα από τα διόδια χρησιμοποιούνται για την απο

πληρωμή της κατασκευής και τη συντήρηση. Γενικά το οδικό δίκτυο σε τοπι

κό και πολιτειακό επίπεδο χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους και γενικά 

έσοδα, με συχνή εξαίρεση το οδικό δίκτυο που προορίζεται να εξυπηρετήσει 

συγκεκριμένα αναπτυξιακά έργα (βιομηχανικά, εμπορικά, οικιστικά). Ο επενδυ

τής που αναλαμβάνει να δημιουργήσει τα νέα έργα έχει και την ευθύνη των 

υποδομών και μάλιστα κάποιες φορές υποχρεώνεται να βελτιώσει υφιστάμε

νους δρόμους με το σκεπτικό ότι τα νέα έργα θα επιβαρύνουν τη χρήση τους. 

Παρά την υφιστάμενη παράδοση στη χρηματοδότηση του οδικού δικτύ

ου από δημόσιους πόρους, όπως προηγουμένως αναφέρθηκε, οι νέες τάσεις 

στη διεθνή πρακτική αλλά και οι δημοσιονομικές πιέσεις έχουν συμβάλει (όπως 

άλλωστε προκύπτει και από τις αναφορές του πρώτου κεφαλαίου) σε κάποια 

στροφή στις σχετικές απόψεις και στη δημιουργία των πρακτικών προϋποθέ

σεων σε ορισμένες τουλάχιστον Πολιτείες (σε άλλες η αντιμετώπιση ήταν αρνη

τική με συνέπεια τη ματαίωση των σχεδίων) για τη δυνατότητα αξιοποίησης 

ιδιωτικών πόρων στη χρηματοδότηση των υποδομών. Σε αυτή την κατεύθυνση 

θετική έκβαση - δηλαδή υλοποίηση και παραχώρηση αυτοκινητοδρόμων σε 

ιδιώτες - είχαν οι προσπάθειες στις Πολιτείες της Καλιφόρνιας και της 

Βιρτζίνιας και καταγράφηκαν στη σχετική βιβλιογραφία. Εκ των υστέρων βέβαια 

καταγράφηκαν και αρκετά προβλήματα που παρουσιάσθηκαν. 
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α) Δρόμοι στο αεροδρόμιο του Λ/τάλες 

Ένας ιδιωτικός δρόμος με διόδια που διευκολύνει την πρόσβαση στο 

αεροδρόμιο, άρχισε να κατασκευάζεται το 1993 - με ορίζοντα ολοκλήρωσης 

3 ετών. Ο δρόμος αυτός μεταξύ του Αεροδρομίου του Ντάλες (Dulless) και 

του Λήσμπουργκ (Leesburg) σχεδιάσθηκε με συνολικό μήκος 14 μιλίων και με 

πρόβλεψη εισόδων σε 10 σημεία. 

Ο δρόμος, ο οποίος αναμενόταν να διευκολύνει την ανάπτυξη της 

συγκεκριμένης περιοχής (μεταξύ αεροδρομίου Dulless και Leesburg) που 

παρουσιάζει σχετική υστέρηση, δημιούργησε γενικά θετικές προσδοκίες στους 

περισσότερους κατοίκους της περιοχής, με αποτέλεσμα την εθελοντική πώλη

ση ή ακόμη και τη δωρεά γης - σε κάποιες περιπτώσεις - για τις ανάγκες του 

έργου, από ιδιοκτήτες που ανέμεναν μεγάλη αύξηση τιμών στην εναπομένου

σα ακίνητη περιουσία, λόγω της επικείμενης ανάπτυξης. Αξιοσημείωτα είναι και 

άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου: 

Η Πολιτεία με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία παίζει σημαντικό ρυθ

μιστικό ρόλο στην κατασκευή του νέου δρόμου χωρίς να έχει αναλάβει την 

πρωτοβουλία και χωρίς να εμπλέκεται στους κινδύνους και στη χρηματοδότη

ση του έργου. Η Πολιτεία ελέγχει τις ποιοτικές προδιαγραφές εκ των προτέ

ρων και κατά τα στάδια της κατασκευής και ορισμένα από τα οικονομικά δε

δομένα της επένδυσης. Συμφωνήθηκε ύψος διοδίων που να εξασφαλίζουν στην 

ανάδοχο εταιρεία απόδοση 14% στο επενδεδυμένο κεφάλαιο κατά τα πρώτα 

6 χρόνια, με πρόβλεψη οι μετέπειτα αναπροσαρμογές να υπόκεινται στην 

έγκριση της αρμόδιας πολιτειακής επιτροπής. 

Τα απαιτούμενα κεφάλαια εξ ολοκλήρου ιδιωτικά διατέθηκαν κυρίως 

από ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και από τράπεζες και από τους μετόχους 

του ανάδοχου σχήματος. Η ανάδοχος εταιρεία έφερε τους κινδύνους, κατα

σκευαστικούς και οικονομικούς με όλους τους νομικούς περιορισμούς της 

εταιρικής της μορφής. Λόγω των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του έργου, 

ο κίνδυνος υπερεκτίμησης της αναμενόμενης κυκλοφορίας δεν αντιμετωπιζό

ταν ως λογικά αναμενόμενος. 

Ο πιθανός κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον αφορούσε στη δυνατό

τητα του αναδόχου για αποκόμιση μονοπωλιακών κερδών, λόγω της δυσκο

λίας ελέγχου των οικονομικών δεδομένων και κυρίως λόγω της αδυναμίας λει

τουργίας ανταγωνιστικών υπηρεσιών. Ένα στοιχείο κινδύνου ακόμη θεωρού

νταν η φύση και το μέγεθος της ανάπτυξης που αναμενόταν να δημιουργη

θεί στην περιοχή εξαιτίας του δρόμου, λόγω της πιθανότητας πρόσθετων 
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αναγκών υποδομής δυσανάλογων προς τα απορρέοντα έσοδα για τα δημόσια 
ταμεία. 

Μερικά χρόνια αργότερα, το 1997, το συγκεκριμένο έργο αναφερόταν 
(E. Engel, R. Fischer και ΑΙ. Galetovic, 1997) ως παράδειγμα αποτυχίας των 
προβλέψεων για την προσέλκυση κίνησης και πραγματοποίησης εσόδων. Οι 
προβλέψεις των ειδικών συμβούλων συνέπιπταν σε μια εκτίμηση 35.000 οχημά
των ημερησίως για το 1996, σε δεδομένη τιμή, ενώ τελικά η κίνηση διαμορ
φώθηκε στις αρχές του χρόνου στις 8.500 οχήματα. Μια μείωση της μέσης 
τιμής διοδίων κατά 40% περίπου αύξησε την κίνηση σε 25.000 οχήματα, αισθη
τά χαμηλότερα της προβλεπόμενης. Διαβλεπόταν περαιτέρω ο κίνδυνος (μέσω 
πολιτικών πιέσεων) επέκτασης του δικτύου των χωρίς διόδια αυτοκινητοδρό
μων, παρά την αρχική προφορική δέσμευση της Πολιτείας. Η προοπτική αυτή 
βέβαια, αποκλείει κάθε πιθανότητα κερδοφορίας της συγκεκριμένης επένδυσης. 

Η εκ των προτέρων (1993) κριτική των Fielding και Klein (1993) διέ-
βλεπε αρκετούς κινδύνους στο διαρκή ρυθμιστικό έλεγχο (της Πολιτείας) που 
θα κατέληγε σε μεγάλο κόστος προσφοράς της υπηρεσίας, ασύμφορο 
κόστος εργασίας, αναποτελεσματική τιμολογιακή πολιτική και άσκηση πολιτι
κής επιρροής. Επιπλέον ο τρόπος παραχώρησης απέκλειε την ανταγωνιστική 
διαδικασία, επειδή η ανάθεση δεν προέκυψε μετά από δημοπράτηση έργου 
με προσδιορισμένα χαρακτηριστικά, αλλά μετά από πρωτοβουλία του ενδια
φερόμενου και διαπραγματεύσεις με τις αρμόδιες αρχές. 

β) Ιδιωτικοί αυτοκινητόδρομοι στην Καλιφόρνια 

Η Καλιφόρνια, Πολιτεία με πολύ υψηλό επίπεδο δημόσιων υποδομών 
αλλά και με μεγάλη χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου, έφθασε στην ανάγκη προώ
θησης ιδιωτικών αυτοκινητοδρόμων. Προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποί
ηση της πολιτικής αυτής το Υπουργείο Μεταφορών της Πολιτείας (Caltrans), 
απαιτήθηκε θεσμική μεταβολή (1989) που επέτρεπε την προώθηση μέσω παρα
χώρησης σε ιδιώτες για 35 χρόνια μέχρι τεσσάρων επενδυτικών σχεδίων. 

Οι G. J. Fielding και D. Β. Klein (1993) αναφέρονται στην περίπτωση 
αυτή των αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνιας, και μάλιστα αρκετά επικριτικά 
σχετικά με τη διαδικασία των προσφορών και της δημοπράτησης. Σύμφωνα 
με αυτούς η διαδικασία δεν ήταν τέτοια που να εξασφαλίζει τα καλύτερα απο
τελέσματα για τα υπό εκτέλεση έργα. Καταρχήν το αρμόδιο Υπουργείο ζήτη
σε προσφορές από δέκα προεπιλεγέντες ομίλους για τους τέσσερις αυτοκι
νητοδρόμους. Καθένας μπορούσε να προτείνει οποιοδήποτε επενδυτικό σχέ-
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διο, έχοντας υπόψη τα κριτήρια που είχαν τεθεί, χωρίς όμως να έχουν καθο
ρισθεί οι διαδρομές. Υποβλήθηκαν συνολικά οκτώ προτάσεις για διαφορετικά 
έργα. Επομένως σωστά παρατηρούν οι πιο πάνω συγγραφείς ότι ουσιαστικά 
δεν υπήρχε ανταγωνισμός. Εάν το Δημόσιο είχε μελετήσει το θέμα λεπτομε
ρώς ώστε να καταλήξει σε ένα επιθυμητό έργο, με προσδιορισμένα διάφορα 
χαρακτηριστικά του, και να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εκτάσεις συγχρό
νως με την απεμπλοκή από θεσμικές γραφειοκρατικές διαδικασίες, τότε θα 
μπορούσε να ζητήσει προσφορές για τον τελικό σχεδιασμό, την κατασκευή 
και λειτουργία. Στη συνέχεια με βάση την καλύτερη από τις προσφορές αυτές 
θα έπρεπε να ζητήσει προσφορές με οικονομικό αντικείμενο και τη μορφή της 
ελάχιστης απόδοσης στο επενδυόμενο κεφάλαιο. 

Στην προκειμένη περίπτωση τα πράγματα είχαν δρομολογηθεί διαφορε
τικά. Η επιλογή αφορούσε τέσσερα από οκτώ διαφορετικά έργα και το 
Υπουργείο επέλεξε τρία στη νότια Καλιφόρνια και ένα στη βόρεια, το τελευταίο 
με αυτό ακριβώς το αιτιολογικό. Μετά την επιλογή άρχισαν οι διαπραγματεύσεις, 
οι οποίες ήταν σκληρές μεν, αλλά είχαν ήδη αρκετά περιορισμένο αντικείμενο 
και φορείς υλοποίησης. Μετά την υπογραφή των συμφωνιών, οι οποίες προέ
βλεπαν τις προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας και την επιτρεπόμενη 
μέση απόδοση του έργου, ο κάθε ανάδοχος είχε την υποχρέωση να ολοκληρώ
σει την επένδυση, έχοντας να αντιμετωπίσει σημαντικές υποχρεώσεις, μεταξύ 
των οποίων περιλαμβάνονταν η εξασφάλιση των αναγκαίων εκτάσεων και η ικα
νοποίηση της διαδικασίας σχετικά με την αντιμετώπιση πιθανών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Ειδικά για τις δύο αυτές υποχρεώσεις, όπως υποστηρίζεται, η θέση 
των ιδιωτών είναι δυσκολότερη από αυτή του Δημοσίου, επειδή οι δημόσιες 
αρχές είναι περισσότερο κατάλληλες να αντιμετωπίσουν τέτοια προβλήματα, εάν 
δημιουργηθεί η κατάλληλη αρχή που προωθεί ένα έργο. 

Στην προκειμένη περίπτωση ανέκυψαν πρόσθετα προβλήματα (Harry S. 
Havens, 1994), σε κάποια τουλάχιστον από τα προτεινόμενα σχέδια, με το 
ύψος των απαλλοτριώσεων που δημιουργούσε αβεβαιότητα ως προς την από
σβεση του κόστους της επένδυσης. Το γεγονός αυτό βέβαια οφείλεται στο ότι 
η Πολιτεία και οι συγκεκριμένες περιοχές των προτάσεων ήταν ήδη ανεπτυγ
μένες οικονομικά, πληθυσμιακά και χωρικά, οπότε και το κόστος της γης ήταν 
υψηλό, και δεν θεωρούνταν πολύ πιθανό να προκληθεί ανάπτυξη τέτοιου επι
πέδου γύρω από τους νέους δρόμους, που να επιτρέψει την πραγματοποίηση 
υψηλών εσόδων και να αντισταθμίσει τις απώλειες από την απαλλοτρίωση. 

Η περίπτωση της Καλιφόρνιας είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική ακατάλ
ληλου μερισμού ευθυνών και ελλιπούς προετοιμασίας κατά τους Fielding και 
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Klein, οι οποίοι με την ανάλυση τους βοηθούν στην παρουσίαση των δυσκο
λιών που υφίστανται για την επίτευξη αποτελεσματικών λύσεων (efficiencies) 
και άντληση ωφελειών για την κοινωνία από τη συνεργασία Δημοσίου-ιδιωτών. 
Η τακτική βέβαια που προτείνουν προϋποθέτει ικανότητες και πόρους από την 
πλευρά του Δημοσίου τους οποίους ενδεχομένως δεν είναι εύκολο να διαθέ
σει μία χώρα, ακόμη και αν διαθέτει ιδιαίτερα αποτελεσματικό δημόσιο τομέα, 
αλλά τα αναμενόμενα οφέλη είναι πολλαπλά. Βαθμηδόν μπορεί να αναπτύσ
σεται εμπειρία και τεχνογνωσία για ανάλογα έργα, αλλά η δυνατότητα προε
τοιμασίας μιας άψογης σύμβασης παραμένει ζητούμενο. 

Χωρίς να είναι γνωστές πολύ πρόσφατες εξελίξεις στις Η ΠΑ, σχετικά 
με τη δημιουργία και εκμετάλλευση αυτοκινητοδρόμων από ιδιώτες, από τις 
πιο πάνω περιπτώσεις και από πρόσθετες πληροφορίες μέχρι το δεύτερο 
ήμισυ της ΙΟετίας του '90 δεν προκύπτει ότι η συμμετοχή των ιδιωτών στους 
αυτοκινητοδρόμους είχε ιδιαίτερα ευοίωνες προοπτικές στη χώρα αυτή. 

3.5.5. Κατασκευή δρόμων με διόδια στο Μεξικό 

Στο Μεξικό μετά το 1987 ξεκίνησε προσπάθεια αναβάθμισης του εθνι
κού δικτύου δρόμων και λεωφόρων, ώστε να συνδέονται η πόλη του Μεξικού 
και τα άλλα αστικά κέντρα με τα κυριότερα λιμάνια και τις συνοριακές περιο
χές με ικανοποιητικό τρόπο. Οι περισσότεροι δρόμοι ήδη υπήρχαν, αλλά το 
ζητούμενο ήταν ένας καλύτερος σχεδιασμός του δικτύου με καλύτερες τεχνι
κές προδιαγραφές ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία. 

Η έλλειψη πόρων επέβαλε την προσέλκυση ιδιωτών. Η αρχική σκέψη 
ήταν να ανατεθεί η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση και να διατηρηθεί 
η δημόσια ιδιοκτησία. 

Αποφασίσθηκε η διάρθρωση του δικτύου σε εννέα βασικούς άξονες 
που αποτελούσαν σημαντικό μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου δρόμων και ο
δικών έργων που είχε εκπονηθεί στο πλαίσιο αναπτυξιακής στρατηγικής της χώ
ρας. Είναι σαφές ότι στην περίπτωση του Μεξικού, σε αντίθεση με άλλες χώ
ρες (π.χ. Αυστραλία), υπήρχε στρατηγικός σχεδιασμός και τα έργα που επι
λέχθηκαν να προωθηθούν με ιδιωτικά κεφάλαια ήταν αποτέλεσμα αυτού του 
σχεδιασμού. 

Αφού έγιναν όλες οι προκαταρκτικές ενέργειες από όλες τις πλευρές 
των ενδιαφερομένων, οι πρώτες παραχωρήσεις σε ιδιώτες συνομολογήθηκαν 
το 1989 μετά από ανοιχπί δημοπρασία. Τα σχήματα που έγιναν ανάδοχοι των 
συμβάσεων αυτών ήταν κυρίως κατασκευαστικές επιχειρήσεις ή περιλάμβαναν 
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και τέτοιες. Λόγω του μεγέθους των έργων, μπορούσαν να εκδώσουν ομόλογα 

στη διεθνή αγορά. Ένα πρόβλημα στη χρηματοδότηση ήταν ότι δεν εξασφαλί

σθηκαν μακροχρόνια κεφάλαια, αλλά υπήρχε - τουλάχιστον για ένα τμήμα των 

κεφαλαίων - πίεση αποπληρωμής μέσα σε δέκα χρόνια (Μ. Kerf με τους R.D. 

Gray, Τ. Irwin, C. Levesque, R. R. Taylor, 1998). Ο χρονικός αυτός περιορισμός 

ήταν ένας λόγος που το σημείο ανταγωνισμού κατά τη δημοπρασία ήταν η ελα

χιστοποίηση του χρόνου παραχώρησης (the lowest concession term), γεγονός 

που με τη σειρά του αποτέλεσε και τον κύριο λόγο αποτυχίας των συμβάσεων. 

Τα τελικά αποτελέσματα συνοψίζονται ως εξής: Η χώρα απέκτησε πρά

γματι ένα αξιόλογο ποσοτικά και ποιοτικά οδικό δίκτυο που θα αποφέρει στο 

μέλλον σημαντικά οφέλη, αλλά χρησιμοποιήθηκαν περισσότεροι πόροι και γρη

γορότερα από όσο θα έπρεπε και η ποιότητα του δικτύου που προέκυψε είναι 

σε κάποιες περιπτώσεις ανώτερη από την απαιτούμενη. Σχετικά με τη δημο

σιονομική εξυγίανση, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όσο ευνοϊκά αναμένονταν, 

επειδή απαιτήθηκε η στήριξη κάποιων ιδιωτών με σημαντικό κόστος για τους 

δημόσιους πόρους και επειδή δόθηκαν κάποιες εγγυήσεις χωρίς ρεαλιστικές 

παραδοχές, οπότε τίθεται το ερώτημα, πόσο στοίχισε στο Δημόσιο η συνερ

γασία με τους ιδιώτες. 

3.6. Τα συμπεράσματα από τη διεθνή εμπειρία 

Πέρα από τις ειδικές επισημάνσεις και υποδείξεις που διατυπώθηκαν 

μέχρι τώρα σε διάφορα σημεία της ανάλυσης ως αναπόσπαστα σημεία της 

οικονομικής φιλολογίας γύρω από το θέμα της εμπλοκής ιδιωτών και της 

αυτοχρηματοδότησης των έργων υποδομής, κρίνεται σκόπιμο να διατυπωθούν 

κάποιες γενικότερες επισημάνσεις με ευρύτερο χαρακτήρα σχετικά με τα δι

λήμματα και τις επιλογές που αντιμετωπίζει μία χώρα προκειμένου να υλο

ποιήσει κάποια έργα υποδομής με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων. 

Προκειμένου μία χώρα να πραγματοποιήσει επιτυχημένες επενδύσεις 

σε υποδομές με το σύστημα της αυτοχρηματοδότησης, εκτός και πέρα από 

τις διαδικασίες επιλογής και ιεράρχησης των έργων και την τήρηση των γενι

κών κανόνων σχετικά με τη σύναψη της κατάλληλης σύμβασης με την εύστο

χη κατανομή των κινδύνων, απαιτείται να είναι ελκυστική στο ιδιωτικό κεφά

λαιο και μάλιστα για μακροχρόνιες τοποθετήσεις και συγχρόνως να διαθέτει 

δημόσιες αρχές ικανές να διαπραγματευθούν και να ελέγξουν με επιτυχία διά

φορους παράγοντες, από τη μακροοικονομική κατάσταση της χώρας έως το 

κλίμα συναίνεσης και διαφάνειας στις συναλλαγές. Οι συνεργασίες με τους 
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ιδιώτες σε έργα και υπηρεσίες δημόσιου συμφέροντος, όπου δεν λειτουργεί 
(επαρκώς) η αγορά, προϋποθέτουν την ενεργό δραστηριοποίηση του Δημο
σίου προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας 
αυτής και μπορεί να διατυπωθεί το συμπέρασμα ότι ο ποσοτικός περιορισμός 
του δημόσιου τομέα ως οικονομικός και πολιτικός στόχος πρέπει οπωσδήπο
τε να συνδέεται με την ποιοτική του αναβάθμιση. 

Οι προϋποθέσεις αυτές ικανοποιούνται πολύ ευκολότερα στις ανε
πτυγμένες χώρες όπου και η δραστηριότητα των ιδιωτών είναι περισσότερο 
εύρωστη και οι ανάγκες σε υποδομές είναι γενικά μικρότερες. Παρ' όλα αυτά, 
από όσα εκτέθηκαν προκύπτει ότι αυτές είναι γενικά διστακτικές (για λόγους 
ιστορικούς και πραγματικούς) και προχωρούν με πολύ προσεκτικά βήματα και 
προσπάθεια διαφύλαξης του δημόσιου συμφέροντος στην υλοποίηση παρα
δοσιακών έργων υποδομής με τη συμμετοχή ιδιωτών. 

Μεγαλύτερη ανάγκη υποδομών έχουν γενικά οι λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες, όχι μόνο για την ικανοποίηση άμεσων αναγκών αλλά και ως μέσο 
αλλαγής οικονομικού κλίματος και προσέλκυσης παραγωγικών επενδύσεων. 

Οι ήδη ανεπτυγμένες χώρες δεν έχουν συνήθως τόσο μεγαλόπνοους 
στόχους σε σχέση με τα έργα υποδομής και όταν αποτυγχάνουν έχουν γενι
κά μικρότερο κόστος για το σύνολο της οικονομίας και κοινωνίας τους, παρ' 
όλο που έχουν πιεστικές ανάγκες διατήρησης της σχετικής ανταγωνιστικής 
τους θέσης στην παγκόσμια οικονομία. Επιπλέον διαθέτουν μηχανισμούς θε
σμοθετημένου διαλόγου και διαφάνειας για τα πολιτικά και οικονομικά τους δε
δομένα, με αποτέλεσμα να διαμορφώνουν ρεαλιστικότερη στάση και εκτιμή
σεις σχετικά με τις όποιες αποφάσεις και θέματα αιχμής. 

Σημαντικότερο είναι το κόστος της αποτυχίας αλλά και η πρόκληση 
της επιτυχίας για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, πράγμα βέβαια που φαί
νεται απόλυτα φυσικό και μάλιστα στο πλαίσιο του εντεινόμενου διεθνούς 
ανταγωνισμού. Δεδομένου όμως ότι η οικονομική κατάσταση ακόμη και μιας 
μικρής χώρας, όπως η Ελλάδα, δεν αλλάζει ριζικά από τη σχετική επιτυχία ή 
αποτυχία μεμονωμένων έργων και συμβάσεων, εκείνο που έχει σημασία για 
τις επενδύσεις αυτές - όπως άλλωστε και για το σύνολο της οικονομικής πο
λιτικής - είναι κυρίως η μακροχρόνια συνέπεια και συστηματική επιδίωξη κά
ποιων στόχων. Εν προκειμένω οι σχετικοί μακροχρόνιοι στόχοι είναι αυτοί της 
βελτίωσης της ελκυστικότητας της οικονομίας για ιδιωτικά κεφάλαια, και μάλι
στα μακροχρόνια, και τελικά της ανάπτυξης και οικονομικής σύγκλισης με τις 
ανεπτυγμένες χώρες, σε ένα πλαίσιο κοινωνικής ευημερίας και συνοχής. 

Ειδικότερα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 
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α) Η συμμετοχή ιδιωτών και ιδιωτικών κεφαλαίων στα έργα δεν είναι 
πανάκεια, αλλά είναι χρήσιμη - ειδικά όταν υπάρχει έλλειψη δημόσιων πόρων 
και πιέσεις ορθολογικής διαχείρισης - και με αυτό το πρίσμα πρέπει να γίνε
ται δεκτή αλλά και να αξιοποιείται και να αξιολογείται από το σύνολο των 
πολιτικών και κοινωνικών φορέων μιας χώρας, με αμοιβαίο όφελος. Παρά τις 
διαφορές απόψεων για την έκταση και το είδος της συμμετοχής αυτής, που 
είναι εύλογο να υπάρχουν μεταξύ φορέων, η ευκαιριακή συμπεριφορά και η 
έλλειψη διαφάνειας και ουσιαστικού διαλόγου αποτρέπουν τη δημιουργία κλί
ματος συναίνεσης. 

β) Η ιδιωτική συμμετοχή πρέπει να κατευθύνεται έτσι, ώστε να απο
σκοπεί σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αύξηση των επενδύσεων συ
νολικά, και όχι σε υποκατάσταση της επενδυτικής προσπάθειας του Δημοσί
ου, τουλάχιστον μακροχρόνια. Απώτερος στόχος για το δημόσιο προϋπολογι
σμό πρέπει να είναι ο έλεγχος της δημόσιας κατανάλωσης με περιορισμό εξό
δων διαχείρισης από τα παραχωρούμενα έργα και συγχρόνως η άντληση των 
ωφελειών της ταχύτερης ανάπτυξης (από τις πραγματοποιούμενες επενδύ
σεις) για τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η σημασία της δημόσιας 
αποταμίευσης που κάποιες φορές παραβλέπεται (βλ. ΙΟΒΕ, 2000). 

γ) Επειδή στις συμβάσεις με ιδιώτες είναι έντονη η παρουσία των ηθι
κών κινδύνων, προκειμένου να προχωρήσει μία χώρα σε συστηματικότερη και 
ουσιαστικότερη συνεργασία με ιδιώτες θα πρέπει να ελέγξει τους κινδύνους 
αυτούς (με θέσπιση και λειτουργία ουσιαστικών μηχανισμών πληροφόρησης, 
διαφάνειας και ποινών) και να εξυγιάνει τη δημόσια διοίκηση, επειδή διαφορε
τικά είναι σχεδόν βέβαιη η αποτυχία της συνεργασίας. Η αποτυχία αυτή ενδέ
χεται να προκύψει όχι μόνο λόγω έλλειψης κλίματος εμπιστοσύνης, αλλά και 
λόγω της υπερβολικής γραφειοκρατίας που συντηρείται για τον έλεγχο των 
συναλλαγών με αποτέλεσμα να αυξάνει το κόστος τους έμμεσα και άμεσα. 

δ) Παράλληλα με τον έλεγχο των ηθικών κινδύνων, αναγκαία είναι η 
προσπάθεια δημιουργίας ενός θεσμικού κεφαλαίου, που θα περιλαμβάνει όχι 
μόνο κατάλληλες θεσμικές ρυθμίσεις αλλά και υπηρεσίες και μηχανισμούς 
αξιολόγησης και ανάλυσης όλων των πτυχών και σταδίων πραγματοποίησης 
των έργων και της σχεδιαζόμενης συνεργασίας με ιδιώτες, καθώς και της 
άσκησης της αναγκαίας ρυθμιστικής πολιτικής. Η προετοιμασία των επενδυ
τικών σχεδίων δεν πρέπει να γίνεται μόνο με τη χρήση εξωτερικών συμβού
λων, αλλά και μέσω οργάνωσης των κατάλληλων υπηρεσιών με διυπουργική 
και διεπιστημονική σύνθεση και ανεξάρτητων από μικροπολιτικούς παράγο
ντες, με πρόσωπα γενικής αποδοχής, ώστε να εξασφαλίζεται όχι μόνο η δυνα-
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τότητα ενεργού συμμετοχής της πολιτείας, αλλά τουλάχιστον η δυνατότητα 
παρακολούθησης και συνεννόησης με τους συμβούλους για όλα τα σχετικά 
θέματα (νομικά τεχνικά και οικονομικά) και μάλιστα με κάποια συνέχεια και συ
νέπεια που θα υπερβαίνει τις κυβερνητικές αλλαγές και σκοπιμότητες. 
Ανάλογη σημασία έχει και η δημιουργία ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών. 

ε) Η αυτοχρηματοδότηση υποδομών εντάσσεται πάντα και πρέπει να 
εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερης αναπτυξιακής προσπάθειας, όπως 
συμβαίνει με τις επενδύσεις μακροχρόνιας δέσμευσης και απόδοσης. Με 
αυτή την έννοια και επειδή η δημιουργία και λειτουργία έργων υποδομής είναι 
αναγκαία αλλά όχι επαρκής συνθήκη για την ανάπτυξη, πρέπει ταυτόχρονα με 
την προώθηση των αυτοχρηματοδοτούμενων έργων να υιοθετούνται εκείνες 
οι πολιτικές που συνολικά συμβάλλουν στην υλοποίηση των αναπτυξιακών 
στόχων και στην προσέλκυση κεφαλαίων για μακροχρόνιες τοποθετήσεις. Αν 
δεν υπάρξει επιτυχής προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή, αφενός είναι αμφί
βολη και δαπανηρή η δημιουργία υποδομών με ιδιωτικά κεφάλαια, αφετέρου 
στην περίπτωση που υλοποιηθούν είναι προβληματική η αξιοποίηση και η 
συντήρηση τους, χωρίς επαρκή συνολική ανάπτυξη. 

στ) Κάθε χώρα έχει διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες και με 
βάση αυτές πρέπει να ενεργεί, αφού βέβαια λαμβάνει υπόψη γενικούς κανό
νες και ειδικές συνθήκες και συγκυρίες. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η 
ανάγκη ρεαλισμού, τον οποίο πρέπει να επιδεικνύουν οι αρμόδιες δημόσιες 
αρχές που παίρνουν τις σχετικές αποφάσεις. Αυτές δεν θα πρέπει να παρα
σύρονται από τον ενθουσιασμό των διαφόρων συμμετεχόντων που συνήθως 
δημιουργείται με αφορμή τις καινοτομίες, πραγματοποιηθείσες ή σχεδιαζόμε
νες, στη διοίκηση και την οικονομία. Μια ρεαλιστικότερη θεώρηση των δεδο
μένων απαιτεί την τοποθέτηση των οποιωνδήποτε προβλέψεων, σχετικών με 
τα μεγέθη μιας επένδυσης, στο πλαίσιο μελλοντικών σεναρίων για τις οικο
νομικές εξελίξεις όχι μόνο της συγκεκριμένης χώρας αλλά και του ευρύτερου 
συνόλου στο οποίο εντάσσεται, όταν μάλιστα δεν ελέγχει κρίσιμους διεθνείς 
παράγοντες (οικονομικούς-πολιτικούς). 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, περισσότερη ανάγκη από έργα υποδομής 
αλλά και πόρους έχουν βέβαια οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες για τις οποί
ες, όπως διαφαίνεται από την προηγηθείσα ανάλυση, είναι λιγότερο εύκολο 
και ακριβότερο να αναθέσουν έργα με συμβάσεις παραχώρησης. Σε αυτές 
όμως τα έργα εξυπηρετούν βασικές αναπτυξιακές ανάγκες που συχνά δεν 
είναι δυνατό να αποτιμηθούν άμεσα από την αγορά και να προσπορίσουν στο 
έργο τα αναγκαία έσοδα. Πολύ περισσότερο που η αναπτυξιακή διαδικασία 
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είναι αρκετά σύνθετη και δεν είναι δυνατό να προκύψει άμεσα από την εκτέ
λεση και λειτουργία κάποιων - ακόμη και σημαντικών - έργων υποδομής. Τα 
έργα αυτά είναι αναγκαία αλλά όχι επαρκή, για να δημιουργήσουν ανάπτυξη 
και να εξασφαλίσουν την αναμενόμενη ζήτηση και τα απαιτούμενα έσοδα, και 
μάλιστα μέσα στα συγκεκριμένα όρια της περιόδου παραχώρησης. Για το 
λόγο αυτό πρέπει η προώθηση έργων με ιδιωτική συμμετοχή να συνοδεύεται 
και να εντάσσεται σε μια συνολικότερη αναπτυξιακή πολιτική, εφόσον οι προ
βλέψεις οι σχετικές με τα έργα δεν θα πραγματοποιηθούν, αν δεν πραγματο
ποιηθεί το γενικότερο αναπτυξιακό σενάριο και κάποια δημόσια συμμετοχή ή 
άλλη ενίσχυση που αφενός θα μειώνει το κόστος των ιδιωτικών κεφαλαίων, α
φετέρου θα επιτρέπει την αύξηση της χρήσης τους. 

Και αν ακόμη, όπως συνήθως συμβαίνει, είναι αναγκαίο να αναληφθεί 
από το Δημόσιο κάποιο επιπλέον κόστος ή κάποια δέσμευση κατά τη σύνα
ψη ορισμένων συμβάσεων, στις αρχικές συνεργασίες με ιδιώτες, στο πλαίσιο 
μιας αμοιβαίας δυσπιστίας και αβεβαιότητας για τις οικονομικές προοπτικές, 
η πολιτική αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Στη συνέχεια θα πρέπει να δια
μορφώνονται τέτοιες εξελίξεις στη δεδομένη χώρα, γενικές (βελτίωση οικονο
μικών δεικτών, κλίματος, κοινωνικής συναίνεσης και αποδοχής) και ειδικές 
(θετικές εξελίξεις σχετικά με τις προηγούμενες συμβάσεις), ώστε οι όροι των 
επόμενων συμβάσεων να είναι ευμενέστεροι για το Δημόσιο και το έργο. Ως 
προς την τήρηση κάποιων γενικών και βασικών κανόνων σχετικά με τη σύνα
ψη συμβάσεων παραχώρησης έργων υποδομής με ιδιώτες, αυτοί θα πρέπει 
να συνοψισθούν στα εξής: 

i. Αποφυγή εγγυήσεων του Δημοσίου ειδικά για τα αναμενόμενα έσοδα, 
ϋ. Αποφυγή δανεισμού με μικρή διάρκεια και/ή πολύ υψηλά επιτόκια, 
iii. Ρεαλιστικά ανταποδοτικά τέλη για τους μελλοντικούς χρήστες και ρεα

λιστικές αποδόσεις για τους παραχωρησιούχους επενδυτές, 
iv. Δημιουργία κατά το δυνατόν ανταγωνιστικών συνθηκών και κινήτρων 

για τη διάχυση ωφελειών στους χρήστες και στην κοινωνία, 
ν. Διασφάλιση των επιθυμητών στάνταρντς συντήρησης και λειτουργίας. 

Δεν προσφέρονται όλα τα έργα για συνεργασία Δημοσίου-ιδιωτών και 
κάθε έργο πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά σε κάθε χώρα (βλ. και A.A. 
Walters, 1968, για την οδική υποδομή) ακόμη και για τις περιπτώσεις που είναι 
τεχνικά δυνατή η επιβάρυνση των χρηστών. Παρά τις πολλές επιφυλάξεις 
όμως, από τη διεθνή εμπειρία μάλλον επιβεβαιώνεται η γενική ανάγκη χρησι
μοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων, αλλά και ιδιωτικού μάνατζμεντ τουλάχιστον 
σε κάποια έργα υποδομής που για λόγους τεχνικούς και οικονομικούς μπο-
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ρουν να λειτουργήσουν, με επιβάρυνση των χρηστών, και σε χώρες που 
έχουν τις ευκαιρίες και την πιεστική ανάγκη να αναπτυχθούν. Η αναγκαιότη
τα αυτή προκύπτει όχι μόνο στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού και συγ
χρόνως της ανεπάρκειας ιδίων αποταμιευτικών πόρων, αλλά και επειδή απαι
τεί την επαγρύπνηση και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δημοσίου και 
καταλήγει στον ποσοτικό του περιορισμό. Με την έννοια αυτή θα πρέπει να 
διατυπωθεί η άποψη ότι η αυτοχρηματοδότηση έργων υποδομής μέσω της 
συνεργασίας Δημοσίου-ιδιωτών μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε ένα μικρότε
ρο αλλά και, κυρίως, σε έναν αποτελεσματικότερο, έναν «καλύτερο« δημόσιο 
τομέα. Αν όμως μία τέτοια προοπτική για διάφορους λόγους είναι ανέφικτη 
σε μία χώρα, δηλαδή οι κυβερνήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα βελτίωσης των 
δραστηριοτήτων του Δημοσίου, τότε δεν είναι δυνατό να ασκηθεί από το 
Δημόσιο ο αναβαθμισμένος ρόλος της ρύθμισης συστηματικών συνεργασιών 
σε βάθος χρόνου με ιδιώτες και επομένως στη χώρα αυτή δεν υπάρχουν 
ουσιαστικά περιθώρια βελτίωσης του ανταγωνιστικού πλαισίου. 

97 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

4.1. Οι πρόσφατες εξελίξεις 

Στις αρχές της "ΙΟετίας του '90 ενώ η Ελλάδα προσπαθούσε να απορ

ροφήσει τους πόρους του πρώτου Κοινοτικού Πλασίου Στήριξης (ΚΠΣ Ι) και συγ

χρόνως σχεδίαζε την αξιοποίηση του αναμενόμενου δεύτερου Κοινοτικού 

Πλαισίου, πιεζόμενη να δημιουργήσει σύγχρονες υποδομές μεταφορών, αποφά

σισε να καταφύγει, με τη βοήθεια της ΕΕ, στη συνδρομή των ιδιωτών οι οποίοι 

θα προσέφεραν όχι μόνο κάποια κεφάλαια αλλά και την τεχνογνωσία στην κατα

σκευή και λειτουργία έργων που ξεπερνούσαν σε μέγεθος και δυσκολία την 

αφομοιωμένη εμπειρία σε υποδομές μιας μικρής χώρας όπως η Ελλάδα. 

Παρά τη βραδύτητα των εξελίξεων στο θέμα της συμμετοχής των ιδιω

τών, στα έργα υποδομής27 που μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη, σε σχέ

ση με ανάλογες εξελίξεις σε ανεπτυγμένες χώρες, η συμμετοχή αυτή είναι γε

γονός, με την ολοκλήρωση ενός μεγάλου έργου, του Αεροδρομίου των Σπά

των «Ελευθέριος Βενιζέλος», και την εξέλιξη των έργων σε δύο ακόμη περι

πτώσεις Συμβάσεων Παραχώρησης - Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και Αττική Οδός. 

Τα προαναφερθέντα τρία έργα, τα οποία σημειωτέον έχουν χαρακτηρι

σθεί από την ΕΕ (Σύνοδος Κέρκυρας 1994) ως τμήματα των διευρωπαϊκών 

δικτύων, τελικά αποφασίσθηκε να προχωρήσουν με ιδιωτική συμμετοχή, αφού 

βέβαια ήταν δυνατόν να εξασφαλιστούν μακροχρόνια δάνεια από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Βαθμιαία ξεκίνησαν οι απαιτούμενες προσαρμογές 

της ελληνικής νομοθεσίας, οι οποίες όμως δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. 

Εκκρεμεί ακόμη το νομοσχέδιο με σκοπό τη θέσπιση ενιαίων κανόνων για τη 

συμμετοχή ιδιωτών στην κατασκευή και λειτουργία (συμβάσεις παραχώρησης) 

έργων υποδομής. Επίσης δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη ανεξάρτητες ρυθμιστι

κές αρχές, προκειμένου να ασκούν, ή τουλάχιστον να εισηγούνται σχετικά, τη 

ρυθμιστική πολιτική που βρίσκεται στα χέρια του εκάστοτε αρμόδιου υπουργού. 

Στο πλαίσιο του ΚΠΣ III σχεδιάζονται να προχωρήσουν με τη μέθοδο της 

αυτοχρηματοδότησης ακόμη περισσότερα έργα, μεταξύ των οποίων κάποια 

27. Δεν αναφέρονται εδώ και δεν σχολιάζονται οι παραχωρήσεις αδειών κινη
τής τηλεφωνίας και ό,τι άλλο μέτρο πολιτικής λαμβάνεται στο πλαίσιο της απελευθέ
ρωσης της αγοράς ενέργειας και τηλεφωνικών υπηρεσιών, επειδή η παρούσα εργασία 
εστιάζει το ενδιαφέρον στις παραδοσιακές υποδομές. 
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τμήματα οδικών αξόνων. Πιο συγκεκριμένα, ύστερα από προκήρυξη σχετικού 

διαγωνισμού έχει γίνει προεπιλογή κάποιων ιδιωτικών ομίλων - τεσσάρων για 

κάθε περίπτωση - για την κατασκευή και παραχώρηση έξι συνδυασμών τμημά

των αυτοκινητοδρόμων (συνδυασμός παραχώρησης νέων - προς κατασκευή -

και υφιστάμενων τμημάτων, που απαιτούν βελτιώσεις). Ομοίως έχει γίνει δια

γωνισμός και έχουν υποβληθεί προσφορές από τους ενδιαφερομένους, για την 

κατασκευή και εκμετάλλευση της υποθαλάσσιας αρτηρίας Θεσσαλονίκης και 

περαιτέρω σχεδιάζονται και άλλα έργα με ιδιωτική συμμετοχή (επεκτάσεις 

Μετρό). Εκκρεμεί ακόμη η υπόθεση του Μετρό της Θεσσαλονίκης 

Ένα κρίσιμο ερώτημα σχετικά με τις επιδιώξεις αυτές είναι η ρεαλιστικό-

τητά τους, με βάση τη διεθνή ύφεση και με δεδομένο ότι η χώρα αυτή τη στιγμή 

δεν αποτελεί τόπο προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων και μάλιστα μακροχρόνιων, 

όπως είναι οι τοποθετήσεις κεφαλαίων σε έργα παραδοσιακής υποδομής. 

4.2. Παρατηρήσεις για τις υφιστάμενες συμβάσεις με ιδιώτες 

Στην κριτική προσέγγιση που επιχειρείται στις τρεις Συμβάσεις Παραχώ

ρησης θα θεωρηθεί δεδομένο ότι τα συγκεκριμένα έργα είναι επιθυμητά και χρή

σιμα καθεαυτά με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους, την έκταση και τη θέση 

τους. Τα ερωτήματα αυτά, βέβαια, είναι πρωταρχικής σημασίας για τα δημόσια 

έργα, αλλά δεν αποτελούν το αντικείμενο της εργασίας αυτής. Επίσης η παρου

σίαση των Συμβάσεων παραχώρησης δεν έχει σκοπό τη λεπτομερή ανάλυση τους, 

όπως επισημάνθηκε και στην Εισαγωγή. Ο σχολιασμός τους θα γίνει με σκοπό την 

επισήμανση ορισμένων σημείων της κάθε Σύμβασης που θεωρούνται σημαντικά 

και διαμορφώνουν και το χαρακτήρα των Συμβάσεων σε σχέση και με όσα αναφέ

ρθηκαν στα Κεφάλαια 2 και 3, αλλά και με τα δεδομένα και τις δυνατότητες της 

ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής πολιτείας. Επιπλέον επισημαίνονται οι εξε

λίξεις και οι δυσκολίες που είναι πιθανό να προκύψουν στο μέλλον, τόσο αναφο

ρικά με τα ίδια τα έργα, όσο και σε σχέση με τις δυνατότητες της Ελλάδας να προ

σελκύσει μακροχρόνια κεφάλαια και να ολοκληρώσει τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις. 

Και οι τρεις συμβάσεις που χαρακτηρίζονται BOT (Build, Operate, 

Transfer), - αυτή του Αεροδρομίου είναι συγχρόνως και joint venture - υπο

γράφηκαν πριν η Ελλάδα γίνει μέλος της ΟΝΕ, αλλά οπωσδήποτε ενόψει μιας 

τέτοιας προοπτικής, παρά τα σημαντικά μακροοικονομικά προβλήματα που 

αντιμετώπιζε η χώρα. Η σύναψη των συμβάσεων δεν θα είχε προχωρήσει χωρίς 

το μακροχρόνιο δανεισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τις ενι

σχύσεις των διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, καθώς επίσης την 
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εξουδετέρωση του συναλλαγματικού κινδύνου με τη χρήση της ECU ως λογι

στικής μονάδας. Επίσης απαιτήθηκε η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου - με 

κάποιες διαφοροποιήσεις στις τρεις συμβάσεις - για τα μακροχρόνια δάνεια 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κατά την περίοδο λειτουργίας, δηλα

δή αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή των έργων, γεγονός ιδιαίτερης σημασίας 

σύμφωνα με τη δεοντολογία των συμβάσεων. Εγγυήσεις για τα έσοδα (περιο

ρισμένες) προβλέπονται ευθέως μόνο στην περίπτωση του περιφερειακού 

δακτυλίου της Αθήνας, όταν λειτουργήσει ο προαστιακός σιδηρόδρομος. 

Γενικά διαπιστώνεται ότι οι συμβάσεις ικανοποιούν τους συνιστώμενους 

όρους για την κατανομή των ευθυνών και κινδύνων κατά τις δυνατότητες και τη 

φύση του κάθε συμβαλλόμενου (θεσμικές υποχρεώσεις στο Δημόσιο, κατασκευ

αστικές, λειτουργικές στον ιδιώτη), και προσδιορίζουν με ακρίβεια τις αμοιβαίες 

υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, οικονομικές και άλλες ως προς το είδος, τη 

χρονική στιγμή και τη διάρκεια. Περιλαμβάνουν ειδικότερα δεσμεύσεις για την 

απρόσκοπτη διαδικασία κατασκευής και λειτουργίας των έργων, τα επίπεδα λει

τουργίας και εξυπηρέτησης, την αναμενόμενη απόδοση από την πλευρά του ιδιώ

τη, τις περιπτώσεις αποζημιώσεων και δικαιώματος καταγγελίας, τις περιπτώσεις 

ανωτέρας βίας, την προβλεπόμενη διαιτησία. Επίσης η αναλογία δανειακών/μετο

χικών κεφαλαίων είναι ευνοϊκότερη (μικρότερη) του γενικά συνιστώμενου 60/40 

στα δύο από τα τρία2 8 έργα. Προβλέπεται ακόμη ρητά η δυνατότητα μεταβολής 

κάποιων όρων ανάλογα με τις απαιτήσεις των δανειστών. Οι συμβάσεις συνοδεύ

ονται από πολλά προσαρτήματα - μη συνημμένα - που ρυθμίζουν ειδικότερες 

σχέσεις (π.χ. των δανειστών) ή ειδικότερες προδιαγραφές σχετικά με το έργο και 

το γεγονός αυτό είναι ένα ακόμη εμπόδιο προκειμένου να σχηματίσει κάποιος μια 

ακριβή αντίληψη σχετικά με λεπτομέρειες των συμβατικών όρων, κάτι όμως που 

δεν αποτελεί τον απώτερο στόχο της εργασίας αυτής. 

Μια γενική παρατήρηση για όλες τις συμβάσεις είναι ότι, ενώ γενικά 

προβλέπεται η παράδοση του έργου σε καλή λειτουργική κατάσταση στο 

τέλος της συμβατικής περιόδου, δεν προβλέπεται συγκεκριμένης διάρκειας 

αντοχή και λειτουργία για τα διάφορα συνθετικά και στοιχεία του έργου, σε 

αντιστοιχία με όσα αναφέρθηκαν για τις συμβάσεις αυτοχρηματοδότησης στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, (βλ. σελίδα 84). 

Ειδικότερα για την κάθε περίπτωση παρατηρούνται τα εξής: 

28. Στην περίπτωση του αεροδρομίου, όπου η αναλογία αυτή είναι λίγο μεγα
λύτερη σε επίπεδο χρηματικών κεφαλαίων, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η αξία της γης 
και το γεγονός ότι είναι από κοινού επιχείρηση με το Δημόσιο (joint venture). 
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4.2.1. Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 

Από τις τρεις υφιστάμενες συμβάσεις η πρώτη χρονολογικά (Ν. 
2338/95) αφορά το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» που 
ήδη λειτουργεί από το Μάρτιο του 2001. Το αεροδρόμιο αυτό υποκατέστησε 
το Αεροδρόμιο του Ελληνικού και είναι στην ουσία συνεργασία Δημοσίου-
ιδιωτών όχι μόνο στα διατιθέμενα κεφάλαια αλλά και στη σύνθεση της παρα-
χωρησιούχου Εταιρείας στην οποία συμμετέχουν με αναλογία 55/45 Δημόσιο 
και ιδιώτες. Λειτουργεί ως ιδιωτική εταιρεία (κοινής ωφέλειας όμως), με τη 
νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας. Η διάρκεια της Σύμβασης είναι 30 
χρόνια από την ημερομηνία έναρξης, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης 
εάν το επιθυμούν και οι δύο συμβαλλόμενοι. Επικεφαλής της Κοινοπραξίας 
των ξένων εταιρειών είναι η γερμανική Hochtief Airport GmBH, επιχείρηση 
ειδικευμένη στην κατασκευή και διαχείριση τέτοιων έργων. Με την πιο πάνω 
Σύμβαση (άρθρο 2.1) το Ελληνικό Δημόσιο παρέσχε στα μέλη της 
Κοινοπραξίας για το σύνολο της συμβατικής περιόδου το αποκλειστικό δικαί
ωμα και προνόμιο να πραγματοποιήσουν τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατα
σκευή, λειτουργία και ανάπτυξη του αεροδρομίου. Συγχρόνως με την κύρω
ση της Σύμβασης δημιουργήθηκε η ανώνυμη εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών Α.Ε.», η οποία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση ανέλαβε 
να ασκήσει τα πιο πάνω δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

Η «Σύμβαση Ανάπτυξης του Αεροδρομίου» υπογράφηκε τον Ιούλιο του 
1995 και τέθηκε σε ισχύ, μετά από την κύρωση της από τη Βουλή και την ικα
νοποίηση κάποιων ακόμη προϋποθέσεων (κατάθεση επιστολών παροχής πιστώ
σεων εκ μέρους των μελών της Κοινοπραξίας από διεθνή Τράπεζα α' κα
τηγορίας), την 1η Ιουνίου 1996. Σύμφωνα με πληροφορίες της Εταιρείας του 
Αεροδρομίου, «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ», ο συνολικός προϋπολογισμός 
του έργου ανερχόταν σε 2.220 εκατ. € περίπου, με συμμετοχή του αναδόχου 
κατά 8% περίπου (6% μετοχικό κεφάλαιο και 2% δανειακό) και επιχορήγηση του 
Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΕ κατά 7% και 11 % αντίστοιχα. Το Δάνειο της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (συνολικής διάρκειας 25 ετών) αντιστοι
χούσε στο 45% της χρηματοδότησης και οι πόροι από τα τέλη αεροδρομίου 
(Σπατόσημο) στο 13%. Το υπόλοιπο 16% της χρηματοδότησης καλύφθηκε από 
διάφορα δάνεια, κυρίως εμπορικών τραπεζών. Το έργο ήδη λειτουργεί από τον 
Απρίλιο (31 Μαρτίου) του 2001 και έχει δυναμικότητα εξυπηρέτησης 16 εκα
τομμυρίων επιβατών ετησίως (έναντι 11 εκατομμυρίων του Ελληνικού) και δια
κίνησης 220.000 τόνων εμπορευμάτων. Έχει επίσης δυνατότητα μελλοντικής 
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σταδιακής επέκτασης των εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση μέχρι 50 εκατ. 
επιβατών, περιλαμβανομένης και της κίνησης μετεπιβίβασης (transit). 

Στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου περιλαμβάνεται και χώρος για 
μελλοντική σιδηροδρομική σύνδεση με διπλή σιδηροδρομική γραμμή στην 
οποία, όταν αποφασίσει να την δημιουργήσει το Ελληνικό Δημόσιο, η Εταιρεία 
του Αεροδρομίου θα είναι υποχρεωμένη να παρέχει τις αναγκαίες διευκολύν
σεις και να κατασκευάσει με δικά της έξοδα τον τερματικό σιδηροδρομικό 
σταθμό. Θα έχει δικαίωμα επιβολής τελών στους επιβάτες και τα οχήματα, 
αλλά όχι σε ύψος που να αποθαρρύνει τη ζήτηση των υπηρεσιών αυτών. 

Στο Ελληνικό Δημόσιο παραχωρήθηκε το 55% των κοινών μετοχών της 
Εταιρείας ως αντάλλαγμα για τη διάθεση του ακινήτου και των έργων και εξό
δων που πραγματοποίησε μέχρι την έναρξη της Σύμβασης. 

Μία βασική διαφορά από τις άλλες δύο Συμβάσεις είναι ότι η δυνατότη
τα αυτή βαθμιαίας επέκτασης του αεροδρομίου προβλέπεται στη Σύμβαση ως 
υποχρέωση του αναδόχου, εάν η κίνηση ξεπεράσει κάποια όρια και συγκεκριμέ
να τους 16 εκατομμύρια επιβάτες, που είναι η αρχική παραγωγική ικανότητα του 
αεροδρομίου. Η Σύμβαση προβλέπει αναλυτικά τους όρους διαπίστωσης της και 
τις προϋποθέσεις ανάληψης νέας επένδυσης - σε πρώτη φάση αύξηση της δυνα
μικότητας κατά 20%. Αντίστοιχα, προβλέπεται, σε περίπτωση ανάληψης της επέν
δυσης αυτής, υποχρέωση του Δημοσίου να αυξήσει τη δυνατότητα πρόσβασης 
των επιβατών αναλόγως, εκτός αν έχει παραχωρήσει τα δικαιώματα της υποδο
μής αυτής σε ιδιώτες. Οι δανειακές υποχρεώσεις λόγω της επένδυσης αυτής, 
που θα εκκρεμούν κατά τη λήξη της Σύμβασης, περιέρχονται στο Δημόσιο. 

Συναφή με την υποχρέωση της εταιρείας για επέκταση του αεροδρομίου 
υπό προϋποθέσεις είναι και τα μονοπωλιακά δικαιώματα που παρέχονται σε αυτή. 
Συγκεκριμένα το Δημόσιο δεσμεύεται να μην ενισχύσει τη δημιουργία άλλου διε
θνούς αεροδρομίου σε ακτίνα 100 χλμ., επί μία 20ετία, ή σε ακτίνα 50 χλμ. πριν 
εξαντληθεί το δικαίωμα επέκτασης του αεροδρομίου αυτού για την εξυπηρέτηση 
50 εκατ. επιβατών. Επίσης το Δημόσιο δεσμεύεται να εξασφαλίσει είσπραξη 
τελών και δικαιωμάτων σε όλα τα αεροδρόμια εντός ακτίνας 100 χλμ., που δεν 
θα είναι κατώτερα από τα αντίστοιχα τέλη και δικαιώματα του αεροδρομίου. 

Η Εταιρεία είναι αρμόδια να καθορίζει τα τέλη του αεροδρομίου 
(άρθρο 14) για τις παρεχόμενες διευκολύνσεις, με τρόπο σύννομο και ειδικό
τερα που να μην αντιβαίνει στις διεθνείς υποχρεώσεις του Δημοσίου. 
Επιπλέον, από οικονομική άποψη, θα πρέπει τα τέλη αυτά αφενός να μην απο
θαρρύνουν τη ζήτηση των αναγκαίων για την ασφάλεια υπηρεσιών του αερο
δρομίου, αφετέρου να καλύπτουν τα διάφορα κονδύλια κόστους που αντι-
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στοιχούν στις αεροπορικές δραστηριότητες, δηλαδή, συνοπτικά, το λειτουργι
κό κόστος, την αναλογία των γενικών εξόδων, τον αναλογούντα τόκο, την από
σβεση των περιουσιακών στοιχείων, τους φόρους και τη συμφωνημένη απόδο
ση 15% στο μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο λογίζεται προσαρμοζόμενο κατ' έτος 
με το συντελεστή πληθωρισμού (της EUROSTAT). Προβλέπεται επίσης ότι η 
τυχόν υπέρβαση της απόδοσης αυτής θα αποδίδεται στο Δημόσιο. 

Σχετικά με τον τρόπο καθορισμού των τελών μπορεί να παρατηρηθεί 
ότι, ενώ γίνεται προσπάθεια ορθολογικής κάλυψης του κόστους, τα τέλη δεν 
συσχετίζονται με τη ζήτηση, εκτός από την ειδική αναφορά στη ζήτηση των 
υπηρεσιών ασφάλειας. Πέρα από την πρόβλεψη αυτή δεν διαπιστώνεται προ
σπάθεια - τουλάχιστον στο επίπεδο της σύμβασης - για προσέλκυση ζήτησης 
μέσω της τιμολογιακής πολιτικής. Ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καθορισμού 
και είσπραξης των τελών προβλέπεται να επενεξετάζονται κάθε δέκα χρόνια. 

Προβλέπεται επίσης εξομοίωση του τέλους αναχωρούντων επιβατών 
(όπως ισχύει από το Νοέμβριο του 1994) σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, 
προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η αρχική (παρούσα) επένδυση και τυχόν μελ
λοντική επέκταση. Το τέλος αυτό, όπως επιβάλλεται, αφενός θέτει σε νέες βά
σεις τη χρηματοδότηση της υποδομής, αφετέρου δημιουργεί κάποια ερωτημα
τικά για την τιμολογιακή πολιτική των υπηρεσιών αεροδρομίων που διαμορφώ
νεται. Σχετικά θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι πολλά ελληνικά αεροδρόμια, 
κυρίως σε νησιά, κατασκευάσθηκαν και λειτουργούν με βάση ευρύτερα κριτή
ρια, κοινωνικά, εθνικά, περιφερειακής ανάπτυξης και ενδεχομένως η εξομοίωση 
του τέλους αυτού να μην εξυπηρετεί, δηλαδή να μη προάγει τη χρήση τους. 

Στη Σύμβαση επίσης κατονομάζονται (Παράρτημα 11) οι διευκολύνσεις 
και υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στις αεροπορικές δραστηριότητες και 
αυτές που δεν περιλαμβάνονται (εμπορικές γενικά), λόγω της διαφοροποίησης 
στην παροχή τους. Επίσης η Εταιρεία υποχρεώνεται κατά την έναρξη λειτουρ
γίας (άρθρο 13.1.6) να εξασφαλίσει τη χορήγηση δικαιωμάτων του αεροδρομί
ου, δηλαδή διακίνηση αποσκευών, φορτίου, ταχυδρομείου και συναφείς υπηρε
σίες, σε τρεις τουλάχιστον εταιρείες, ώστε να υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός 

Στην Εταιρεία του αεροδρομίου παρέχονται επίσης ορισμένες φορολο
γικές απαλλαγές. Σε κάποιο βαθμό αυτές είναι ανάλογες των απαλλαγών του 
Δημοσίου στις επενδύσεις δημοσίων έργων, αλλά και αυτών που παρέχονται σε 
ιδιώτες (απαλλαγές του τμήματος των κερδών που προορίζονται για επένδυση). 
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται το μακροχρόνιο 
(25 ετών) δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (και σύμφωνα με τη 
Σύμβαση δεσμεύεται και για την εξασφάλιση κάποιων δευτερευόντων δανείων). 
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Τα δάνεια των εμπορικών τραπεζών εγγυάται ο γερμανικός Οργανισμός 

Εξαγωγών Hermes. Η προβλεπόμενη στη Σύμβαση εγγύηση του Δημοσίου δεν 

μπορεί ποτέ να ξεπεράσει το 50% του συνολικού κόστους μελέτης κατασκευ

ής και λειτουργίας του αεροδρομίου. Έναντι της εγγύησης αυτής προβλέπεται 

η καταβολή από την Εταιρεία και η είσπραξη από το Ελληνικό Δημόσιο ετήσιας 

προμήθειας αδρανείας 1% για το υπό εγγύηση ποσό. 

Τελικά, παρά τη συμμετοχή του Δημοσίου στην Εταιρεία κατά 55%, δεν 

προβλέπεται απαίτηση κανονικής μετοχικής απόδοσης αλλά κάποιας αμοιβής 

(Παράρτημα 2) έναντι των δικαιωμάτων και προνομίων που παρέχει. Τα πρώτα 

10 χρόνια το ποσό είναι εντελώς συμβολικό, 1000 € το χρόνο, τα επόμενα 10 

γίνεται τουλάχιστον 250.000 € ανά τρίμηνο και μετά τα 20 χρόνια τουλάχιστον 

3.750.000 € το χρόνο ή κάποιο ποσοστό των ενοποιημένων κερδών, όποιο ποσό 

είναι μεγαλύτερο. Σε κάθε περίπτωση το Δημόσιο περιορίζει τα δικαιώματα του 

ως μετόχου στα κέρδη, ειδικά τα πρώτα χρόνια, γεγονός που δεν είναι αφύσι

κο για τη συγκεκριμένη περίπτωση αεροδρομίου που αποσκοπεί να αποτελέσει 

πόλο έλξης χωρίς εξασφαλισμένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Εγγυήσεις για 

πραγματοποίηση συγκεκριμένων εσόδων δεν προβλέπονται στη Σύμβαση. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η παρουσίαση της Σύμβασης δεν είναι εξα

ντλητική ούτε επιχειρείται η συστηματική της αξιολόγηση. Η αναφορά όμως 

των παραπάνω σημείων έχει ενδιαφέρον και αποσκοπεί να αναδείξει κάποια 

σημαντικά στοιχεία της, όπως η παροχή σημαντικής δημόσιας ενίσχυσης και 

έμμεσης στήριξης (εγγύηση) και η προσφορά μονοπωλιακών προνομίων. Αυτή 

δικαιολογείται μεν ως προς την απαγόρευση λειτουργίας και ενίσχυσης άλλου 

αεροδρομίου στην περιοχή (λόγω οικονομιών κλίμακας29), αλλά δεν εξετάζε

ται η ενδεχόμενη επίπτωση των τελών και επιβαρύνσεων στην κίνηση των άλ

λων ελληνικών αεροδρομίων, ορισμένα από τα οποία είναι ιδιαίτερα μικρά. 

Το αεροδρόμιο, παρά το γεγονός ότι είναι ένα σημαντικό έργο για την 

Ελλάδα και παρέχει αναβαθμισμένες εξυπηρετήσεις και συνθήκες ασφαλείας σε 

σχέση με το Αεροδρόμιο του Ελληνικού, είναι ένα σχετικά μικρό αεροδρόμιο με 

τα διεθνή στάνταρντς ακόμη και τα ευρωπαϊκά30, γεγονός που δεν φαίνεται 

περίεργο λόγω του μεγέθους αφενός και αφετέρου της οικονομικής και γεω

γραφικής θέσης της χώρας σε σχέση με τις άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Η δημι

ουργία του αεροδρομίου αποφασίσθηκε αφενός λόγω των προβλημάτων του 

Ελληνικού (λειτουργία σε κατοικημένη περιοχή, μειονεκτήματα θέσης, εξάντληση 

29. Η πρόβλεψη βέβαια για 50 εκατομμύρια επιβάτες είναι ίσως υπερβολική. 
30. Μεταξύ των 10 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αεροδρομίων συγκαταλέγονται 

αεροδρόμια με περισσότερους από 20 εκατ. επιβάτες. 
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παραγωγικής ικανότητας κλπ.), αφετέρου με την επιδίωξη και την προσδοκία της 

οικονομικής αναβάθμισης της χώρας και άντλησης πλεονεκτημάτων από ενδεχό

μενες ευνοϊκές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, Βαλκάνια και Μ. Ανατολή. 

Για τη δημιουργία του αεροδρομίου πολύ σημαντική είναι η ενίσχυση 

του Ελληνικού Δημοσίου, αν συνυπολογιστούν οι απαλλοτριώσεις, οι φορο

λογικές απαλλαγές και το συνολικό κόστος της προετοιμασίας που προηγή

θηκε της υπογραφής της τελικής Σύμβασης. Στο κόστος αυτό θα πρέπει να 

συνυπολογισθεί και το κόστος επέκτασης της πόλης προς βορρά (πολεοδομι

κές ρυθμίσεις και έργα) μαζί με την ανάγκη και τη δέσμευση για έλεγχο της 

επέκτασης αυτής. Η συμμετοχή αυτή στο σύνολο της ήταν εκ των πραγμάτων 

αναγκαία για την προσέλκυση του ξένου κεφαλαίου (δημόσιου και ιδιωτικού) 

αλλά και λόγω της φύσης του έργου. 

Σήμερα, η κίνηση των επιβατών του αεροδρομίου, 11,8 εκατομμύρια ε

πιβάτες το 2002 - στα επίπεδα του 1999 - είναι μειωμένη κατά 11,4% έναντι 

της κίνησης του 200031, κυρίως λόγω της μείωσης των εσωτερικών μετακινή

σεων και υπολείπεται και των προβλέψεων (όπως αυτές περιλαμβάνονται στη 

Σύμβαση, Παράρτημα 24). Η κάμψη αυτή μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους 

λόγους που αφορούν τις μετακινήσεις επιβατών του εσωτερικού (ανταγωνι

σμός άλλων μέσων μεταφοράς, δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις για διάφορες 

κοινωνικές ομάδες) και του εξωτερικού (δυσμενείς διεθνείς εξελίξεις, πολιτι

κές και οικονομικές), αλλά ενδεχομένως και σε άλλους ειδικότερους λόγους 

που συνδέονται με την ελκυστικότητα της χώρας και της Αθήνας ως τόπου 

προορισμού για αναψυχή και εργασία. Ας σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων ΙΟετιών η κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας (του Ελληνικού 

μέχρι το Μάρτιο του 2001), αν και αυξανόμενη σε απόλυτους αριθμούς, μει

ωνόταν σχετικά με τη συνολική αεροπορική κίνηση της χώρας. Από 64,2% το 

1980, μειώθηκε σε 44,7% το 1990 και σε 32,4% το 200032. 

Το θέμα της προσέλκυσης αυξημένης κίνησης σύμφωνα με τις προ

βλέψεις θα κριθεί βέβαια με την πάροδο του χρόνου, αλλά αυτό είναι και το 

βασικό στοιχείο της δικαίωσης των προσδοκιών για το έργο, τόσο του Δη

μοσίου όσο και των ιδιωτών. Θεωρείται πιθανό βέβαια ότι αυξημένα τέλη στα 

αεροδρόμια, αν δεν συνδέονται με την αντίληψη ενός αναβαθμισμένου προο-

31. Τελευταίο ακέραιο έτος λειτουργίας του Αεροδρομίου του Ελληνικού. Τα 
στοιχεία για το 2001 αφορούν μόνο το εννεάμηνο της λειτουργίας του νέου αεροδρο
μίου, άρα δεν είναι συγκρίσιμα. 

32. Με βάση σχετικά στατιστικά στοιχεία που παραχωρήθηκαν ευγενώς από τη 
συνάδελφο κ. Σοφία Σπαθή. 
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ρισμού και εξυπηρέτησης, αποθαρρύνουν τη ζήτηση (σχετικά με άλλους αντα
γωνιστικούς πόλους σε μεσογειακές χώρες) δεδομένης και της σύνθεσης της 
που σε μεγάλο βαθμό είναι κίνηση τουριστών, δηλαδή κίνηση για αναψυχή, και 
συνδέεται, σε μεγάλο βαθμό, με τους παράγοντες που επηρεάζουν τον ελλη
νικό τουρισμό αλλά και την Ελλάδα γενικότερα. Η διαπίστωση αυτή (της σημα
ντικής εξάρτησης της ζήτησης από τον τουρισμό) οδηγεί στην εκτίμηση ότι η 
ζήτηση αυτή είναι μάλλον ελαστική ως προς την τιμή σε σχέση τουλάχιστον 
με τη ζήτηση άλλων ανταγωνιστικότερων πόλων. Ήδη από τον ανάδοχο έχει 
τεθεί ως θέμα αδυναμίας του αεροδρομίου το γεγονός ότι στηρίζεται σε μία 
μη δυναμική εταιρεία όπως είναι η Ολυμπιακή Αεροπορία σήμερα. 

Μειωμένη κίνηση είναι ενδεχόμενο να οδηγήσει σε προστριβές τους 
συμβαλλομένους ως προς τη δυνατότητα μείωσης των συνολικών επιβαρύν
σεων μέσω της μείωσης του τέλους αναχωρούντων επιβατών (από το Ελληνικό 
Δημόσιο), που προορίζεται σε μεγάλο βαθμό για την επέκταση του αεροδρο
μίου. Η επιβάρυνση αυτού του είδους για τη δημιουργία μελλοντικής επένδυ
σης θέτει μεν τη χρηματοδότηση της σε ορθολογική βάση, ενδεχομένως όμως 
να αποθαρρύνει τη ζήτηση, γεγονός που έχει δυσμενέστερα αποτελέσματα όχι 
μόνο στη συγκεκριμένη υποδομή (αναποτελεσματικότητα) αλλά και για την 
οικονομία γενικότερα. Παρόμοια διλήμματα βέβαια αντιμετωπίζονται και σε 
άλλα αεροδρόμια (βλ. Starkie, 1991, για τα αεροδρόμια του Λονδίνου). 

Κρίνοντας την περίπτωση του αεροδρομίου με όσα εκτέθηκαν στο 
τμήμα 3.3., το σχετικό με τα αεροδρόμια, αλλά και γενικότερα από τη δια
χείριση υποδομών με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, οδηγείται κανείς σε κάποια 
συμπεράσματα: Το αεροδρόμιο έχει περιορισμένη δυνατότητα άντλησης πό
ρων και ενίσχυσης της αποδοτικότητας του από εμπορικές δραστηριότητες 
σε σχέση τουλάχιστον με άλλα δυναμικά αεροδρόμια (π.χ. του Λονδίνου ) όχι 
όμως ανύπαρκτες. Οι μελλοντικές εξελίξεις θα εξαρτηθούν, πέρα από διε
θνείς παράγοντες (διεθνής οικονομική και πολιτική κατάσταση), όχι μόνο από 
τη σωστή διαχείριση και καλή συνεργασία των συμβαλλομένων αλλά και από 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας σε γενικότερο 
και ειδικότερο επίπεδο (προσέλκυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αντα
γωνιστικότητα τουρισμού). Η βελτίωση αυτή που αφορά πολλές πλευρές και 
τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και της καθημερινότητας είναι μια 
μακροχρόνια επιδίωξη, η οποία απαιτεί συνεχή και συνεπή προσπάθεια και 
μάλλον προεξοφλήθηκε με υπερβολική αισιοδοξία τα τελευταία χρόνια. Στο 
πλαίσιο αυτό και οι προβλέψεις για τη ζήτηση των υπηρεσιών του αεροδρο
μίου φαίνονται μάλλον υπερβολικές, παρά το γεγονός ότι έχουν ορίζοντα το 
2025 και περιλαμβάνουν και τη διερχόμενη κίνηση. 
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Κρίνοντας σε γενικό επίπεδο τους όρους της Σύμβασης, γίνεται σαφές 
ότι αυτή δεν αποτελεί μεν πρότυπο με την απόλυτη έννοια και δεν θα μπο
ρούσε να αποτελεί, επειδή η Ελλάδα δεν μπορεί να συγκριθεί με τις ανεπτυγ
μένες δυτικές χώρες που κυρίως αποτελούν πόλους προσέλκυσης κεφαλαίων 
εγχωρίων και ξένων για μακροχρόνιες επενδύσεις και είναι σε θέση να δια
πραγματευθούν καλύτερα33. Συνολικά, όμως, η Σύμβαση μπορεί να χαρακτη
ρισθεί ρεαλιστική, με την έννοια ότι προβλέπεται λογική κατανομή κινδύνων και 
έχει σημαντικές πιθανότητες ομαλής υλοποίησης, έστω και με κάποιες παρεκ
κλίσεις, υπό τη σοβαρή προϋπόθεση βέβαια της ανάπτυξης της χώρας και της 
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της. Και μακροχρόνια κεφάλαια με ευνοϊκό 
επιτόκιο μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εξασφαλίσθηκαν και 
εγγυήσεις εσόδων δεν υπάρχουν. Θα μπορούσε το Αεροδρόμιο των Σπάτων 
να αποδειχθεί μια αποτελεσματική επένδυση, έστω και αν δεν πραγματοποιη
θούν στο ακέραιο όλες οι προβλέψεις, εάν ασκηθεί μακροχρόνια μια συνεπέ
στερη και αξιόπιστη πολιτική συνολικά για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της 
χώρας ως τόπου προορισμού για αναψυχή και επιχειρηματικές δραστηριότη
τες, και συγχρόνως μια ρεαλιστική και διαφανής διαχείριση στο αεροδρόμιο, 
πολιτικές που μπορούν να χαρακτηρισθούν εφικτές. Δεν μπορούν βέβαια να 
προβλεφθούν και να αντιμετωπισθούν διεθνείς κρίσεις και διακυμάνσεις, οικο
νομικές και πολιτικές, αλλά μακροχρονίως υπάρχει γενικά περιθώριο αξιοποίη
σης ευκαιριών και προσαρμογής στις δυσκολίες. 

4.2.2. Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου 

Η Σύμβαση Παραχώρησης για τη ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου υπογράφηκε το 
1996 (Ν. 2395/96) και τέθηκε σε ισχύ το Δεκέμβριο του 1997, αφού εξασφα-
λίσηκαν οι απαιτήσεις των δανειστών και ολοκληρώθηκε το χρηματοδοτικό 
σχήμα. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 740 εκατ. € περίπου (περιλαμ
βανομένων και χρηματοοικονομικών εξόδων), χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκο
λο και απαίτησε προκαταρκτικές γεωτεχνικές έρευνες. Η δυσκολία του έργου 
είναι γεγονός που επισημαίνεται όχι μόνο από τον ανάδοχο του έργου (πλη
ροφορίες στο διαδίκτυο) αλλά και από την πλευρά του κυρίου του έργου, 
δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου. Θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως έργο με 
τεχνολογικούς κινδύνους. 

33. Ενδεικτική είναι η προβλεπόμενη απόδοση 15% για τον ιδιώτη μέτοχο του 
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, σε σχέση με το 8% των αεροδρομίων του Λονδίνου (βλ. 
υποσ. 22 παρόντος), όπου μάλιστα οι ιδιώτες συμμετέχουν με 95%. 
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Η μέγιστη διάρκεια της Σύμβασης θα είναι 42 χρόνια από την ημερομη

νία θέσης σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας μελέτης και κατασκευής 

- συνολικά 7 χρόνια. Προβλέπεται όμως και η πρόωρη λήξη της Σύμβασης στην 

περίπτωση που επιτευχθεί γρηγορότερα η συμβατική απόδοση των μετόχων. 

Η παραχωρησιούχος εταιρεία με την επωνυμία «Γέφυρα ΑΕ» έχει ως 

κύριο μέτοχο (53%) τη γαλλική εταιρεία VINCI και συμμέτοχους μερικές από τις 

μεγαλύτερες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες με 47%. Η ιδιαίτερη δυσκολία 

του έργου έγκειται: α) στο μεγάλο βάθος της θάλασσας στα σημεία ζεύξης (έως 

και 65 μέτρα), β) τη μειωμένη αντοχή του πυθμένα34, γ) την υψηλή σεισμικότητα 

της περιοχής σε συνδυασμό με πιθανότητα τεκτονικών μετακινήσεων. Εκτιμάται 

ότι οι τεχνικές δυσκολίες και το μέγεθος του έργου ήταν τέτοιες που η προώ

θηση του και η επιτυχία του θα ήταν αμφίβολες χωρίς τη συμμετοχή και το ενδια

φέρον γαλλικής εταιρείας με την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία από αντί

στοιχα έργα. Μάλιστα, αν δεν εξασφαλιζόταν ικανοποιητική χρηματοδότηση προ

κειμένου να τεθεί η σύμβαση σε ισχύ, το Ελληνικό Δημόσιο θα κατέβαλε το ποσό 

των 90 εκατ. € έναντι δικαιωμάτων χρήσης Τεχνικής Περιγραφής και Σχεδίου. 

Αναφέρεται3 5 ότι η γέφυρα κατασκευάζεται έτσι ώστε να αντέχει σε 

σύγκρουση πετρελαιοφόρου πλοίου 180.000 τόνων, ανέμους ταχύτητας 250 

χλμ. την ώρα και σεισμό έντασης άνω των 7 Ρίχτερ, καθώς και να απορροφά 

μετατόπιση έως και 2 μέτρα ανάμεσα σε οποιοδήποτε από τα μεσόβαθρά της. 

Στη χρηματοδότηση του έργου, το μετοχικό κεφάλαιο συμμετέχει με 

10% περίπου, η δημόσια συμμετοχή αντιπροσωπεύει το 40%, και το δάνειο της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων το 50% (με την εγγύηση ομίλου Τραπεζών). 

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (τεχνολογικών δυσκολιών και του 

υψηλού κόστους) που προαναφέρθηκαν, το έργο θα ήταν ίσως αδύνατο να 

κατασκευαστεί με την παραδοσιακή σύμβαση κατασκευής, επειδή μέσω της 

34. Κατά τις πληροφορίες της αναδόχου Κοινοπραξίας στο διαδίκτυο, δεν εν
τοπίσθηκε βραχώδες στρώμα σε βάθος έως 100 μέτρα κάτω από τον πυθμένα και αν
τίθετα επισημαίνεται η παρουσία ιζημάτων από παχιές αργιλικές στρώσεις σε βάθος 
μεγαλύτερο από 500 μέτρα. 

35. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας-Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων, Μεικτή Επιτροπή Καθοδήγησης για τα Δημόσια Έργα (ΜΕΚ), (2001), 
«Συμβάσεις Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα», TENs Hellas, Χρηματοοι
κονομικός Σύμβουλος του Ελληνικού Δημοσίου. Δεν αναφέρεται στο κείμενο αυτό αν 
έχει εκτιμηθεί η πιθανότητα να επισυμβούν τα γεγονότα αυτά σε μία χρονική διάρκεια, 
π.χ. στα 100 χρόνια, γεγονός που θα προσδιόριζε πιο συγκεκριμένα τα ποιοτικά αυτά 
χαρακτηριστικά, βλέπε σχετικά και τα πρότυπα αναφοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
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παραχώρησης γίνεται δυνατή η ανάληψη όχι μόνο του κατασκευαστικού κιν
δύνου από τον ιδιώτη ανάδοχο και τις εγγυήτριες τράπεζες, αλλά και η αντι
μετώπιση, σε κάποιο βαθμό, και του τεχνολογικού (περίπτωση αποτυχίας της 
τεχνικής μεθόδου). Αυτός κατά ένα μέρος του βέβαια (ενδεχόμενα προβλήμα
τα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας που δεν μπορούσαν να ασφαλιστούν) 
παραμένει στην πλευρά του Δημοσίου, όχι μόνο επειδή αυτό διαθέτει εξ αρχής 
περισσότερα ίδια κεφάλαια, αλλά κυρίως επειδή εγγυάται δανειακά κεφάλαια 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου. Το Δημόσιο, προκειμένου να 
μετριάσει τον κίνδυνο αυτό στο συγκεκριμένο έργο, ακολούθησε επί σειρά 
ετών διαδικασία ανάθεσης ερευνητικών εργασιών και προμελετών για την ανά
δειξη της καταλληλότερης τεχνικής λύσης και του καταλληλότερου αναδόχου. 

Κατά την περίοδο των μελετών-κατασκευών όμιλος Τραπεζών, κυρίως 
ξένων (επικεφαλής ο όμιλος Mitsubishi) αλλά και ελληνικών, εγγυώνται τα κεφά
λαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, σύμφωνα με σχετική σύμβαση 
χρηματοδότησης (προσάρτημα 1) και εκδίδουν εγγυητικές επιστολές για τη χρη
ματοδότηση του έργου. Σημειώνεται ότι το δάνειο είναι μακροχρόνιο με περίο
δο τελικής εξόφλησης 25 έτη μετά την τελευταία εκταμίευση κατά την περίοδο 
κατασκευής. Οι εγγυητικές επιστολές είναι απλές εξασφαλίσεις, αλλά είναι δυνα
τό να ζητηθεί η κατάπτωση τους σε περίπτωση αθέτησης ειδικών υποχρεώσεων 
του παραχωρησιούχου. Έτσι ο παραχωρησιούχος πέρα από τις υποχρεώσεις 
της σύμβασης για την κατασκευή του έργου (οριστική μελέτη από διεθνούς 
φήμης γραφείο μελετών, πιστοποίηση της μελέτης κατά ISO 9001, έλεγχο και 
έγκριση της οριστικής μελέτης και των κατασκευαστικών σχεδίων από ειδικό 
ελεγκτή γενικής αποδοχής από τους συμβαλλομένους, πρόσληψη επιβλέποντος 
για την επίβλεψη της κατασκευής και τήρηση των προδιαγραφών) θα έχει και 
τον έλεγχο των δανειστών κατά τη διάρκεια της μελέτης και κατασκευής του 
έργου. Οι εγγυητικές επιστολές λήγουν με την ολοκλήρωση και παραλαβή του 
έργου, οπότε πλέον την εγγύηση του δανείου αναλαμβάνει το Ελληνικό 
Δημόσιο. Οπωσδήποτε θα ήταν προτιμότερο να μην ήταν αναγκαία η εγγύηση 
του Δημοσίου απέναντι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, αλλά διαφορετικά δεν θα 
ήταν δυνατή η αξιοποίηση του μακροχρόνιου δανείου. Αντίστοιχα ο ανάδοχος 
εγγυάται για κατασκευαστικά, λειτουργικά ελαττώματα και ασφαλίζει τους σχε
τικούς κινδύνους κατά τη διάρκεια της κατασκευής αλλά και της λειτουργίας. 

Εγγυήσεις ως προς τα έσοδα δεν αναλαμβάνονται εκτός από την περί
πτωση της αθέτησης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου για την κατα
σκευή και αναβάθμιση του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής της γέφυρας 
(άρθρο 20). Συγκεκριμένα το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται πριν από την έκδο-
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ση Βεβαίωσης Περαίωσης του έργου να κατασκευάσει τις βόρειες και νότιες 
προσβάσεις στη γέφυρα. Είναι επίσης υποχρεωμένο να αναπτύξει τις οδικές προ
σβάσεις μεταξύ Κορίνθου, Πύργου, Αγρινίου, Ιτέας. Στην περίπτωση αυτή, όμως, 
αποζημίωση οφείλεται, εάν με στατιστικά στοιχεία τεσσάρων συνεχόμενων ετών 
τεκμηριώνεται κάμψη στην τάση της διερχόμενης κυκλοφορίας, λόγω ελλείψεων 
σε μια από τις πιο πάνω οδικές προσβάσεις. Επομένως το Ελληνικό Δημόσιο δεν 
αναλαμβάνει κινδύνους που δεν του αναλογούν, σχετικά με τα έσοδα. 

Γενικά το Ελληνικό Δημόσιο είναι ελεύθερο να αναπτύξει το υπόλοιπο 
οδικό δίκτυο όπως επιθυμεί, αλλά υποχρεώνεται να μην επιτρέψει άλλη παράλ
ληλη ζεύξη μέσα σε ορισμένα όρια 60 και 80 χλμ. ανατολικά και δυτικά της γέφυ
ρας. Επίσης απαγορεύεται να επιδοτήσει τη λειτουργία πορθμείου στην περιοχή. 

Η αναμενόμενη απόδοση του μετοχικού κεφαλαίου, που ήταν ένα από τα 
αντικείμενα της δημοπράτησης, ορίσθηκε στο 11,5%, με τον όρο ότι, αν αυτή 
επιτευχθεί πριν την παρέλευση της 35αετίας, θα περιορισθεί ο συμβατικός χρό
νος. Τα ανώτατα τέλη διοδίων ορίζονται σε επίπεδο κατά 40% ανώτερα από τα 
σημερινά κόμιστρα των οχηματαγωγών και συγχρόνως η προβλεπόμενη ημερή
σια κυκλοφορία των οχημάτων φθάνει τις 10.000 κατά την παράδοση της γέφυ
ρας στην κυκλοφορία. Η εκτίμηση αυτή φαίνεται αρκετά αισιόδοξη λαμβανομέ
νου υπόψη ότι η κυκλοφορία το 1995 ανερχόταν σε 7.000 οχήματα ημερησίως. 
Σύμφωνα με σχετικές μελέτες η λειτουργία της γέφυρας θα συνοδευτεί από 
δημιουργία τοπικής κίνησης (πληροφορίες από την ιστοσελίδα του αναδόχου). 
Ο παραχωρησιούχος έχει το δικαίωμα καθορισμού των διοδίων και κανονικά έχει 
την ευχέρεια άσκησης τιμολογιακής πολιτικής που θα αυξάνει τη χρήση της 
γέφυρας, εφόσον τα λειτουργικά έξοδα αυξάνονται λιγότερο αναλογικά. Ήδη 
έχει επέλθει αύξηση της κίνησης που διεξάγεται μέσω των οχηματαγωγών, ως 
αποτέλεσμα της αύξησης του αριθμού των οχημάτων στη χώρα. 

Το συγκεκριμένο έργο έχει μονοπωλιακά πλεονεκτήματα λόγω της 
φύσης του και θα διευκολύνει την ανάπτυξη της περιοχής και όλης της Δυτι
κής Ελλάδας, αν αναπτυχθεί και το σχετικό οδικό δίκτυο. Και στην περίπτω
ση αυτή όμως, η πραγματοποίηση των προβλέψεων σχετικά με τη ζήτηση 
προϋποθέτει τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. 

4.2.3. Η Αττική Οδός 

Η σύμβαση παραχώρησης κατασκευής και λειτουργίας της «Αττικής 
Οδού» (μορφής BOT) που εξασφαλίζει τη σύνδεση δύο έργων των Διευρω
παϊκών Δικτύων, του ΠΑΘΕ (αυτοκινητοδρόμου Πάτρας-Αθήνας-Θεσσαλονίκης-
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Ευζώνων) και του Αεροδρομίου των Σπάτων, υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 

1996 και κυρώθηκε με το Ν.2445/1996, η δε κύρια Δανειστική Σύμβαση υπο

γράφηκε το Δεκέμβριο του 1997. Η έναρξη ισχύος της Σύμβασης καθυστέρη

σε λόγω εκκρεμοτήτων στην εξασφάλιση και στη σύνθεση της χρηματοδότησης 

και η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ το Μάρτιο του 2000. 

Το έργο ανταποκρίνεται στην ανάγκη δημιουργίας μιας περιφερειακής 

οδού για το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας, που η διαδρομή της είχε 

καθοριστεί ακριβώς ήδη από τη 10ετία του '60. Έχει συνολικό μήκος 65,2 

χλμ., εκ των οποίων 15,6 χλμ. είναι σήραγγες και συναποτελείται από δύο τμή

ματα, τον Αυτοκινητόδρομο Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων (ΕΣΣ) 

και τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού (ΔΠΛΥ), που συνδέει την ΕΣΣ 

με τη Λεωφόρο Κατεχάκη. 

Η συνολική διάρκεια παραχώρησης (συμπεριλαμβανομένης της περιό

δου μελέτης-κατασκευής) είναι 23 χρόνια και η διάρκεια λειτουργίας και εκμε

τάλλευσης από την Παραχωρησιούχο Εταιρεία «Αττική Οδός ΑΕ» είναι 18 

χρόνια. Η συμφωνημένη απόδοση στο μετοχικό κεφάλαιο είναι 11,6%. Ήδη 

από το 2001 λειτουργούν κάποια τμήματα του έργου που ήταν αναγκαία για 

την πρόσβαση στο νέο αεροδρόμιο. 

Το έργο έχει τη μορφή του αστικού αυτοκινητοδρόμου μήκους περί

που 65 χλμ. με τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση και λωρίδα έκτακτης ανάγκης. 

Στο έργο περιλαμβάνονται και οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός για τη λει

τουργία και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου, αλλά επίσης και άλλα βοη

θητικά για τη λειτουργία του έργα (δίκτυα) και συνδέσεις καθώς και συμπλη

ρώσεις του υπάρχοντος οδικού δικτύου. Επίσης περιλαμβάνεται και η κατα-

σκευή-εγκατάσταση σιδηροδρομικών γραμμών στη μεσαία ζώνη για τη μελ

λοντική ανάπτυξη προαστιακού τρένου από το Αεροδρόμιο Σπάτων μέχρι το 

Μενίδι και για το τρένο υψηλής ταχύτητας προς Κόρινθο, από το Κέντρο του 

Μενιδίου έως την Ελευσίνα, μήκους 12 χλμ. 

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό (Κατ' αποκοπήν αντικειμένου 

(ΚΑΤ) και συμβατικών έργων) 1.240 εκατομμύρια € περίπου, και χρηματοδοτείται 

από το Ελληνικό Δημόσιο, με επιχορήγηση της ΕΕ, κατά 33%, από τους ιδιώτες 

μετόχους με ίδια κεφάλαια κατά 13% περίπου και με δανειακά κεφάλαια 

Τραπεζών κατά 51% περίπου (κυρίως της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

υπό την εγγύηση ομίλου Τραπεζών - ξένων και ελληνικών - κατά τη διάρκεια 

της κατασκευής). Με την αποπεράτωση υπεισέρχεται ως εγγυητής του δανείου 

το Ελληνικό Δημόσιο όπως συμβαίνει και στη Σύμβαση της «Γέφυρας». Επίσης 

μικρό μέρος της χρηματοδότησης προέρχεται από τα έσοδα διοδίων των ήδη 
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λειτουργούντων τμημάτων. Από την προαναφερθείσα συνοπτική περιγραφή του 

έργου, προκύπτει ότι στη Σύμβαση προβλέπεται και ανάληψη έργων από τον 

ανάδοχο που είναι πέρα από το αντικείμενο της παραχώρησης (έργα παράλλη

λα, βοηθητικά, έργα τοπικών οδών, σιδηροδρομικές γραμμές κλπ.). Τα έργα 

αυτά δεν ήταν δυνατόν να παραχωρηθούν παρ' όλο που, τουλάχιστον σε κάποιο 

βαθμό36, είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της οδού. 

Το έργο εκτιμάται ότι θα αποσυμφορήσει κεντρικότερες περιοχές της 

Αθήνας και θα μειώσει τα επίπεδα ρύπανσης στις περιοχές αυτές. Αντίστοιχα 

βέβαια θα μεταφέρει ρύπανση στις νέες περιοχές από όπου θα διέρχεται, 

αλλά η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης αυτομάτως μειώνει τη συνο

λική ρύπανση και είναι ένας τρόπος που αυτό επιδιώκεται και σε άλλες χώρες 

όπως αναφέρθηκε (Ηνωμένο Βασίλειο). Εκτιμάται επίσης ότι το έργο, με τη 

συμπλήρωση του το 2003, θα εξυπηρετεί 170.000 χρήστες ημερησίως. Εκτός 

από τα έσοδα των διοδίων ο ανάδοχος θα εκμεταλλευτεί και τους Σταθμούς 

Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) που προβλέπονται στον αυτοκινητόδρο

μο, όπου θα κατασκευάσει εγκαταστάσεις με δαπάνες δικές του και θα τις 

εκμεταλλεύεται για χρόνο ίσο με τη μέγιστη διάρκεια παραχώρησης. 

Το Ελληνικό Δημόσιο ρητά δεν δεσμεύεται από τη Σύμβαση για ανά

πτυξη ή μη δημόσιων συγκοινωνιών, αναφέρεται όμως η προοπτική δημιουρ

γίας του προαστιακού τρένου και ενδεχόμενη επέκταση της Γραμμής 3 του 

Μετρό. Δεν αναλαμβάνει επίσης δέσμευση για πολεοδομικές και χωροταξικές 

ρυθμίσεις στην περιοχή, καθώς και για βελτίωση του οδικού δικτύου και κυ

κλοφοριακές ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να επιφέρουν μεταβολές στο 

μέγεθος της κυκλοφορίας. Στη Σύμβαση όμως αναφέρεται ως στόχος του Δη

μοσίου η ανάπτυξη της περιοχής στα πλαίσια του Ρυθμιστικού Σχεδίου, χωρίς 

να αναλαμβάνει υποχρέωση για συγκεκριμένες ενέργειες. 

Προβλέπονται ανώτατες τιμές διοδίων που θα προσαρμόζονται ανάλο

γα με το μέγεθος του ΔΤΚ στην Ελλάδα. Ο τρόπος αυτός προσαρμογής, αν 

και θεωρείται συχνά αναγκαίος37, δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας «παθητι

κής» προσαρμογής της τιμής των διοδίων και τελικά ενός τρόπου τροφοδότη-

36. Υπάρχει η πληροφορία ότι τα έργα αυτά διογκώθηκαν προκειμένου να γί
νει το αντικείμενο του διαγωνισμού ελκυστικότερο στις κατασκευαστικές εταιρείες που 
κυρίως απαρτίζουν (συμμετοχή 51%) τον παραχωρησιούχο όμιλο. 

37. Στην Ελλάδα και στα συγκεκριμένα έργα δεν είναι δυνατή η εφαρμογή, 
τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, ενός δυναμικού τύπου ρύθμισης των τιμών, RPI 
- X, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε η προσαρμογή της τιμής να λαμβάνει υπόψη 
και άλλους παράγοντες εκτός από τον πληθωρισμό. 
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σης του γενικού πληθωρισμού. Ο παραχωρησιούχος όμως, κάτω από το όριο 
αυτό, έχει το δικαίωμα διαφοροποίησης των τιμών μέσα σε μία καθορισμένη 
χρονική περίοδο και άσκησης τιμολογιακής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη 
όπως ορίζεται στη Σύμβαση την εξέλιξη και τις προοπτικές της ζήτησης καθώς 
και τις δαπάνες. Επομένως το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από αρκετούς 
παράγοντες όπως π.χ. την ελαστικότητα της ζήτησης σε σχέση με την τιμή, η 
οποία με τη σειρά της εξαρτάται και από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της προ
σφερόμενης υπηρεσίας και των εναλλακτικών δυνατοτήτων. 

Το Δημόσιο, πέρα από την εγγύηση του δανείου της Ευρωπαϊκής Τρά
πεζας Επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας του δρόμου, έχει αναλάβει ορισμένες εγγυήσεις και για μέρος 
των εσόδων, που συνδέονται όμως με το χρόνο λειτουργίας διαφόρων τμημάτων 
του έργου, στην περίπτωση που αυτά με ευθύνη του καθυστερήσουν (ευθύνη του 
κυρίου του έργου). Εξαίρεση σε σχέση με τις εγγυήσεις αυτές αποτελεί η προ
βλεπόμενη αποζημίωση του αναδόχου για το 20% της προβλεπόμενης κυκλοφο
ρίας με τη λειτουργία του προαστιακού σιδηροδρόμου, επειδή αυτή συνδέεται με 
έναν πράγματι επιθυμητό στόχο από την πλευρά του Δημοσίου και δεν αποτελεί 
αμυντικό μέτρο απέναντι σε τυχόν αμέλεια του. Προβλέπεται βέβαια ότι, εάν, 
παρά τη λειτουργία του προαστιακού, η εκτιμηθείσα κίνηση του αυτοκινητοδρό
μου πραγματοποιείται, η αποζημίωση αυτή δεν καταβάλλεται ή καταβάλλεται μει
ωμένη κατά το υπολειπόμενο ποσοστό. Με δεδομένο όμως ότι η κίνηση του 
αυτοκινητοδρόμου εξαρτάται από την πραγματική τιμή των διοδίων, ο παραχω
ρησιούχος θα έχει κίνητρο, για τη μεγιστοποίηση των εσόδων του αθροιστικά, να 
καθορίζει τα διόδια σε επίπεδο που ενδεχομένως δεν θα μεγιστοποιούν τη χρήση 
του δρόμου, αλλά θα του επιτρέπουν να εισπράττει αποζημίωση από το Δημόσιο. 
Πολλά θα εξαρτηθούν από τη διαμόρφωση των συνθηκών κυκλοφορίας στο μέλ
λον, αλλά η εγγύηση αυτή μέρους των εσόδων, στην περίπτωση λειτουργίας του 
προαστιακού, αποτελεί οπωσδήποτε μειονέκτημα. Μειονέκτημα αποτελεί επίσης η 
μη αναλογικότητα των διοδίων, επειδή οπωσδήποτε θα αποθαρρύνει τη χρήση 
του δρόμου για σχετικά μικρές διαδρομές, που θα είναι και οι περισσότερες. 

Έχει σημασία εξάλλου να επισημανθούν ορισμένα στοιχεία σχετικά με 
το έργο και τη Σύμβαση που αφορούν την κοινωνική χρησιμότητα και την επι
βίωση του έργου ως ιδιωτικής επένδυσης: 

Ένα άμεσος κίνδυνος που απορρέει από το έργο και επιπροσθέτως από 
την πιο πάνω εγγύηση είναι η ενθάρρυνση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινή
του, συνεπεία και της επέκτασης των δραστηριοτήτων και της πόλης που επιφέ
ρουν τα έργα αυτά (λεωφόρος και αεροδρόμιο), αλλά και της πλημμελούς λει-
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τουργίας των δημόσιων συγκοινωνιών σε επίπεδο δικτύου. Η εξέλιξη αυτή, υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί να είναι αρκετά δυσάρεστη για το περιβάλλον, 
την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και την εθνική οικονομία, επειδή η Ελλάδα, 
σε αντίθεση με άλλες χώρες, είναι εισαγωγέας αυτοκινήτων και καυσίμων. 

Η αύξηση της κυκλοφορίας του Ι.Χ. αυτοκινήτου είναι φυσική εξέλιξη 
στο σύγχρονο κόσμο συνδεόμενη με την άνοδο του βιοτικού επιπέδου του 
πληθυσμού αλλά και με την επέκταση της πόλης. Υπό τις συνθήκες αυτές είναι 
φυσικό η δημιουργία ενός νέου δρόμου, έστω με διόδια, να ωθήσει μεγαλύ
τερο μέρος του πληθυσμού στη χρήση του I.X. με αυξημένο κόστος. Εάν όμως 
δεν εξασφαλίζεται αποδεκτή συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση σε επίπεδο δικτύων 
για τον ευρύτερο χώρο (με ορισμένες κοινές παραδοχές και προδιαγραφές, 
όπως π.χ. ο συνολικά αναγκαίος χρόνος πρόσβασης μεταξύ δύο σημείων και 
όχι μόνο για μεμονωμένες διαδρομές), σημαντικό μέρος της κίνησης στο νέο 
δρόμο με Ι.Χ. επιβατικά θα είναι κατά κάποιο τρόπο εκβιαζόμενη κίνηση στην 
κατεύθυνση αυτή και με ενδεχόμενες αντίστροφα προοδευτικές επιπτώσεις 
στο εισόδημα των χρηστών, δεδομένης και της προβλεπόμενης δυνατότητας 
προσαρμογής των διοδίων ανάλογα με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. 

Το έργο της Αττικής Οδού θα είναι μέρος της αστικής υποδομής, δηλαδή 
δρόμος με διόδια και μάλιστα κλειστός στις εισόδους (αλλά όχι σπς εξόδους), για 
αστικές μετακινήσεις έστω και αν θα χρησιμοποιείται και για υπεραστικές. Στην 
περίπτωση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία η επιβάρυνση που θα επηρεάζει άμεσα σε 
καθημερινή βάση το κόστος μεταφοράς και το βιοτικό επίπεδο σημαντικού τμή
ματος του πληθυσμού της Περιφέρειας Πρωτευούσης. Για να εξασφαλιστεί με τον 
καλύτερο τρόπο η εξυπηρέτηση των πολιτών και να μην προκύψουν αντίστροφα 
προοδευτικές (regressive) επιπτώσεις, θα πρέπει ο παραχωρησιούχος να μην έχει 
ισχυρή μονοπωλιακή δύναμη (όπως στην περίπτωση απουσίας ρεαλιστικών εναλ
λακτικών λύσεων για τους μετακινούμενους) και να έχει κίνητρο - με δεδομένη τη 
δυνατότητα αυτόματης είσπραξης των διοδίων και την ενγένει βελτιωμένη παρο
χή υπηρεσιών - να αυξήσει την κυκλοφορία, με την κατάλληλη πολιτική διοδίων. 

Από τα δεδομένα της κυκλοφορίας στα πρώτα λειτουργούντα τμήματα 
του αυτοκινητοδρόμου (Σεπτέμβριος 2002), προκύπτει ζήτηση μεγαλύτερη της 
προβλεπόμενης, αλλά τα δεδομένα αυτά μάλλον δεν μπορούν να θεωρηθούν 
επαρκή για την πρόβλεψη της συνολικής ζήτησης, όταν το έργο ολοκληρωθεί και 
βέβαια η χρήση του θα συνεπάγεται και μεγαλύτερα διόδια. Κανονικά το ύψος 
των διοδίων θα έπρεπε να είναι ανάλογο του μήκους της πραγματοποιούμενης 
διαδρομής για τον κάθε τύπο οχημάτων, αλλά και να λαμβάνει υπόψη και το 
κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης σε ορισμένα τμήματα ή σε ορισμένους 
κόμβους εισόδου-εξόδου οχημάτων, αν δημιουργείται συστηματικά συμφόρηση 
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κάποιες ώρες. Επίσης θα πρέπει να διαφοροποιείται το επίπεδο των διοδίων ανά
λογα με τη φθορά και την επίπτωση γενικότερα του κάθε τύπου οχημάτων στο 
κόστος λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου και των εναλλακτικών δυνατοτήτων. 
Είναι αμφίβολο αν η προβλεπόμενη στη Σύμβαση διαφοροποίηση διοδίων, για 
τους διάφορους τύπους οχημάτων, η ίδια που ισχύει γενικά και στους υφιστάμε
νους δρόμους με διόδια, ανταποκρίνεται στα κριτήρια αυτά. Όσο δε για την ανα
λογικότητα σε σχέση με τη διανυόμενη διαδρομή, αυτή απαιτεί πρόσθετα έργα 
(έλεγχος εξόδων) και χώρους και κατά τον παραχωρησιούχο δεν είναι πρακτικά 
εφικτή38 παρά μόνο για τους χρήστες που επιλέγουν την αυτόματη ηλεκτρονική 
χρέωση (e-pass) - που ενδείκνυται για συστηματικούς χρήστες - για την οποία 
όμως προβλέπονται μόνο 50 λωρίδες (σημεία είσπραξης) σε σύνολο 180. 

Η χρήση του αυτοκινητοδρόμου θα εξαρτηθεί τελικά από διάφορους 
παράγοντες, γενικούς (οικονομική ανάπτυξη γενικά) και ειδικούς (σχέσεις 
κόστους/οφέλους για εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης), τοπικούς (το μέγεθος 
των δραστηριοτήτων και λειτουργιών που θα αναπτυχθούν στην περιοχή) και 
ευρύτερους, όπως περαιτέρω αύξηση του πολεοδομικού συγκροτήματος της 
Περιφέρειας Πρωτευούσης. Πάντα όμως θα πρέπει να εξασφαλίζεται κάποια λογι
κή εναλλακτική λύση για τους μετακινούμενους (με το αντίστοιχο κόστος, χρόνου, 
άνεσης) προς αποφυγή ισχυρού μονοπωλίου, ειδικά για τις μικρότερες διαδρομές. 
Πρόβλημα ενίσχυσης μονοπωλιακά προσφερόμενων υπηρεσιών θα μπορούσε να 
προκύψει αν κάποιοι δήμοι προχωρήσουν συστηματικά σε απαγορεύσεις της 
κυκλοφορίας σε κομβικά σημεία, εμποδίζοντας έτσι εναλλακτικές διαδρομές. Από 
την άλλη πλευρά δεν είναι δυνατό οι γειτονικές περιοχές να φέρουν όλο το 
κόστος αποφυγής των διοδίων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει με τις κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις να ασχολείται μια κεντρικότερη αρχή με υπερτοπική άποψη και στόχο 
την εξασφάλιση κάποιων ισορροπιών μεταξύ του απόλυτου ή σχεδόν απόλυτου 
μονοπωλίου και της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας με παράλληλες διαδρομές, μέσα 
από περιοχές αμιγούς κατοικίας ή εξαιρετικά βεβαρημένους δρόμους. 

Εκτιμάται επίσης ότι η αδυναμία επιβολής διοδίων ανάλογων με τη 
διανυόμενη απόσταση θα δυσκολέψει την ομαλή εξέλιξη της λειτουργίας του 
έργου κατά τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση, εκτός και αν οι χρήστες μεγά
λων διαδρομών εξασφαλίζουν επαρκή κίνηση. 

Παρ' όλο που και η ενδεχόμενη αποτυχία του εγχειρήματος είναι, ή 
τουλάχιστον πρέπει να είναι, μέσα στη λογική του ιδιώτη επιχειρηματία, αυτή 
δεν θα πρέπει να προκύψει από υπαναχώρηση σε σχέση με δεσμεύσεις των 

38. Ο παραχωρησιούχος δεσμεύεται να εφαρμόσει την αναλογικότητα, όταν 
ολοκληρωθεί το έργο, γι' αυτή πιν κατηγορία χρέωσης. 
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συμβαλλομένων, αλλά θα πρέπει να αποφευχθεί πολιτική που θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε σοβαρή υποαξιοποίηση του έργου ή, αντίθετα, σε εκβιαστική 
χρήση του. Επίσης οι ιδιώτες θα φέρουν το βάρος της ενδεχόμενης υπέρβα
σης του κόστους κατασκευής (του κατ' αποκοπήν αντικειμένου-ΚΑΤ). Αν ενδε
χομένως προκύψουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του έργου με συνέ
πειες όχι μόνο στην απόδοση του μετοχικού κεφαλαίου αλλά και στα συμφέ
ροντα του Δημοσίου, μια τροποποίηση-επαναδιαπραγμάτευση, ανάλογα και με 
τα προβλήματα που θα προκύψουν (π.χ. υποαξιοποίηση), θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει κάποια λύση για το θέμα της αναλογικότητας και ενδεχομένως, 
σε απόλυτη ανάγκη, κάποια επιμήκυνση της περιόδου παραχώρησης. 

4.3. Ενδεχόμενες εξελίξεις, μελλοντικές επιδιώξεις και κίνδυνοι 

Με τις συμβάσεις αυτές έγινε δυνατή η μακροχρόνια δέσμευση κάποι
ων ιδιωτικών κεφαλαίων, η αξιοποίηση ενός μακροχρόνιου δανείου της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας με ευνοϊκό επιτόκιο και η απορρόφηση της ενίσχυσης 
των Διαρθρωτικών Ταμείων για τη δημιουργία έργων που επί χρόνια σχεδιά
ζονταν και η αναγκαιότητα τους μπορεί να θεωρηθεί προφανής, ανεξάρτητα 
αν είχε προηγηθεί ή όχι αναλυτική μελέτη αξιολόγησης. Έργα αυτού του μεγέ
θους και της δυσκολίας - το κάθε ένα με τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστι
κά - είναι αμφίβολο αν θα μπορούσαν να εκτελεστούν ως παραδοσιακά δημό
σια έργα και λόγω της δυσκολίας εξεύρεσης πόρων αλλά και για λόγους 
οργανωτικούς και τεχνικούς (σε κάποιες περιπτώσεις), στα δεδομένα χρονικά 
πλαίσια που τελικά εκτελούνται. Δεν πρέπει να διαφεύγει ότι στα έργα αυτά 
δεσμεύονται οι ιδιώτες σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και προϋπολο
γισμό χωρίς δικαίωμα αναθεώρησης και η παραβίαση τους - χωρίς ευθύνη του 
Δημοσίου - συνεπάγεται κόστος άμεσο (δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των 
υπερβάσεων) ή έμμεσο λόγω διαφυγόντων κερδών. Το κόστος αυτό θα επι
βάρυνε το Δημόσιο στην περίπτωση του συμβατικού τρόπου κατασκευής. 

Οι παρατηρήσεις αυτές, αν και η λογική τους είναι προφανής, διατυ
πώνονται με την επιφύλαξη της έλλειψης συγκριτικών στοιχείων για το αντί
στοιχο κόστος με τη συμβατική μέθοδο κατασκευής και λειτουργίας. 

Η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζεται σήμερα σχετικά με τα 
έργα αυτά, και με αντίκτυπο και στη χώρα γενικότερα, είναι καταρχήν η ολο
κλήρωση τους και στη συνέχεια η αξιοποίηση τους, με τους όρους που δρομο
λογήθηκαν οι επενδύσεις αυτές ή έστω με μικρές αποκλίσεις. Αυτό σημαίνει όχι 
μόνο την τήρηση των δεσμεύσεων των συμβαλλομένων μερών, αλλά ευρύτερα 
και την πραγματοποίηση των προβλέψεων στις οποίες στηρίχθηκαν οι συμβά-
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σεις. Η πραγματοποίηση των προβλέψεων συνδέεται με εξελίξεις παραγόντων 
που δεν είναι δυνατό όλοι να ελεγχθούν από τους συμβαλλομένους, παρ' όλο 
που η ζήτηση υπηρεσιών για τις υποδομές εξαρτάται σημαντικά από τις οικο
νομικές εξελίξεις στη χώρα και από τη διαχειριστική ικανότητα των παραχωρη-
σιούχων και του αρμόδιου ρυθμιστή από την πλευρά του Δημοσίου. Και αν 
ακόμη όμως η ζήτηση υστερήσει σε σχέση με τις προβλέψεις (ειδικότερα για το 
αεροδρόμιο), η σοβαρότητα του προβλήματος θα εξαρτηθεί από το βαθμό και 
τη διάρκεια της υστέρησης αυτής. Αν το πρόβλημα περιοριστεί σε κάποιες απώ
λειες της αναμενόμενης απόδοσης για τους ιδιώτες επιχειρηματίες, χωρίς τρι
βές με το Ελληνικό Δημόσιο το πράγμα θα είναι σχετικά ανώδυνο. Αν όμως η 
απόκλιση από τα αναμενόμενα είναι σοβαρότερη, γεγονός που θα συνδέεται και 
με τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και την ελκυστικότητα της, πέρα από 
τις όποιες επιδράσεις και επιπτώσεις από το εξωτερικό, οι επιπτώσεις θα είναι 
σοβαρότερες ως προς την εικόνα της χώρας στους μακροχρόνιους επενδυτές, 
'Ελληνες και ξένους, ειδικότερα αν θεωρηθεί ότι η ελληνική Πολιτεία δεν κατέβα
λε τις προσπάθειες που όφειλε και για τις οποίες δεσμεύθηκε (τουλάχιστον με 
επαναλαμβανόμενες γενικές εξαγγελίες για διαρθρωτικές αλλαγές και τη βελτίω
ση της ανταγωνιστικότητας) για την ταχύτερη ανάπτυξη της χώρας. 

Οι εξελίξεις βέβαια δεν χρειάζεται να είναι πανομοιότυπες για όλα τα 
έργα, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση των χρηστών επηρεάζεται και από ορισμέ
νους κοινούς για όλα παράγοντες. Το Δημόσιο θα πρέπει να εξακολουθήσει τη 
συνεργασία ως συνεπής συμβαλλόμενος και, αν προκύψει ανάγκη, να θυσιάσει 
κάποια ίδια οφέλη προκειμένου να βοηθήσει καταστάσεις σοβαρά υπολειπόμενης 
ζήτησης, αλλά όχι και να αναλάβει κινδύνους που δεν του ανήκουν (εμπορικούς), 
ή να θυσιάσει το επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Ως προς τις εν εξελίξει συνεργασίες με ιδιώτες, μέσω συμβάσεων 
παραχώρησης, στις γνωστές περιπτώσεις των οδικών αξόνων, της υποθαλάσ
σιας οδικής αρτηρίας και του Μετρό της Θεσσαλονίκης, καθώς και τις μελ
λοντικά σχεδιαζόμενες για τις επεκτάσεις του Μετρό της Αθήνας και άλλων 
οδικών έργων, θα μπορούσαν να διατυπωθούν κάποιες παρατηρήσεις: 

Το Δημόσιο με δεδομένη την πείρα που ήδη αποκτήθηκε αλλά και τη δια
φαινόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις, γενικές και ειδικές 
(αναφορικά με την ιδιωτική συμμετοχή στην υποδομή μεταφορών), θα πρέπει να 
είναι επιφυλακτικό. Δεν πρέπει επίσης να διαφεύγει ότι όλες οι προηγούμενες 
συμβάσεις έγιναν με ευνοϊκή τη διεθνή συγκυρία και αισιόδοξες προοπτικές για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας και παρά την 
άμεση συμμετοχή με δημόσιους πόρους, απαιτήθηκε επιπλέον και η παροχή 
εγγυήσεων εκ μέρους του Δημοσίου για σημαντικό μέρος των δανειακών κεφα-
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λαίων. Επίσης είναι γνωστό ότι οι ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις που 
συμμετέχουν στα δύο έργα (Γέφυρα και Αττική Οδός) συγκέντρωσαν το μεγα
λύτερο μέρος των κεφαλαίων τους μέσω του Χρηματιστηρίου. Στα πλαίσια του 
νέου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ III), υπάρχουν προσδοκίες για σημα
ντική συμμετοχή των ιδιωτών σε κάποια επιχειρησιακά προγράμματα. Παρ' όλο 
που πολλά από τα έργα αυτά δεν μπορούν να γίνουν χωρίς ιδιωτικούς πόρους 
και η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων μπορεί να είναι θετική και για γενικότε
ρους λόγους, είναι αμφίβολο εάν τελικά η προοπτική αυτή είναι ρεαλιστικός στό
χος με τα σημερινά δεδομένα (και παρά τη συμμετοχή της χώρας στην ΟΝΕ) 
με όρους ευνοϊκότερους (χωρίς εγγυήσεις του Δημοσίου) και προσιτά διόδια. 

Η αντιμετώπιση των προοπτικών με περισσότερο ρεαλισμό θα πρέπει 
να οδηγήσει βέβαια σε ιεράρχηση αναγκών σε σχέση με τα έργα, και βέβαια 
σε μακροχρόνια προσπάθεια αφενός προσέλκυσης κεφαλαίων με ευνοϊκούς 
όρους, αφετέρου εξοικονόμησης πόρων με δημόσια αποταμίευση. 

Εξάλλου το Δημόσιο γενικά, αλλά και ειδικά στα έργα που επιδιώκει 
να κατασκευάσει με συνεργασία ιδιωτών, δεν θα πρέπει να δεσμεύεται από 
προηγούμενες εξαγγελίες και δεσμεύσεις για έργα ή συνεργασίες που τελικά 
αποδεικνύονται απρόσφορες. Παρ' όλο που το θέμα της αξιοπιστίας αφορά 
και τις εξαγγελίες, δεν θα πρέπει να γίνεται αφορμή για ενδοτική συμπερι
φορά σε διαπραγματεύσεις και τελικές δεσμεύσεις. 

Η δημοπράτηση των τμημάτων του εθνικού (και ευρωπαϊκού) δικτύου 
αυτοκινητοδρόμων, με συνδυασμούς υπό κατασκευή και υπό βελτίωση τμημά
των και με συσχέτιση μικρότερης-μεγαλύτερης αποδοτικότητας, βρίσκεται στη 
σωστή κατεύθυνση, εφόσον οι εκτιμήσεις που έγιναν (ΜΕΚ, 2001) για αυτόνομη 
παραχώρηση έδειξαν ότι αυτή δεν είναι εφικτή, θα πρέπει όμως να αποδοθεί 
η σημασία που αρμόζει και στις ρεαλιστικές εκτιμήσεις της μελλοντικής ζήτη
σης και στο ύψος των διοδίων που θα καλούνται να πληρώσουν οι χρήστες στο 
σύνολο των διαδρομών στον ελληνικό χώρο και όχι μόνο σε μεμονωμένες δια
δρομές, δεδομένων και των αλλαγών που θα πρέπει να επιβληθούν στο σύστη
μα των διοδίων. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούν κάποια χαρακτη
ριστικά του υφιστάμενου συστήματος διοδίων και οι ενδεικνυόμενες αλλαγές. 

Με το υφιστάμενο σύστημα διοδίων το οποίο στηρίζεται και στη χειρωνακτι
κή συλλογή με τα μειονεκτήματα της, είναι δυνατή η χρησιμοποίηση τμήματος 
του δικτύου χωρίς αντίτιμο, επειδή η πρόσβαση είναι ανοικτή σε κάποια σημεία 
(ανοιχτό σύστημα). Προκειμένου το σύστημα να είναι αποδοτικό για τον ιδιώτη 
επιχειρηματία, θα πρέπει τα έσοδα να υπερβαίνουν το κόστος λειτουργίας και ε
πομένως το σύστημα θα πρέπει να είναι κλειστό (και η είσπραξη να εξασφαλίζεται 
ηλεκτρονικά (παρά την ανάγκη να υπάρχει και μια λωρίδα με υπάλληλο ανά κα-
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τεύθυνση). Στην περίπτωση αυτή όμως οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του κλει
στού συστήματος υπερβαίνουν τις δαπάνες της χειρωνακτικής είσπραξης, δεδο
μένων και των νέων εξυπηρετήσεων και αναβαθμισμένων υπηρεσιών που θα πρέ
πει να προσφέρονται στους χρήστες (ΜΕΚ, 2001). Επιπλέον δαπάνες απαιτούνται 
επίσης για πρόσθετες εξυπηρετήσεις και μέτρα ασφαλείας σε τμήματα του δικτύ
ου (σήραγγες, γέφυρες) όπου η διαφυγή σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης είναι 
δυσχερής. Το συνολικό αποτέλεσμα όμως θα είναι η αναβάθμιση της παρεχό
μενης υπηρεσίας, η δυνατότητα καλύτερης εξυπηρέτησης μεγαλύτερης ροής οχη
μάτων και βέβαια η αποτελεσματική είσπραξη των σημαντικά αυξημένων διοδίων. 

Από συγκρίσεις επιπέδου διοδίων (€ ανά χλμ.) και κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
μεταξύ διαφόρων χωρών, προκύπτει ότι η Ελλάδα έχει τα χαμηλότερα διόδια, όχι 
μόνο απόλυτα αλλά και σχετικά, όπως οι χώρες που έχουν ήδη ένα καλό δίκτυο 
αυτοκινητοδρόμων (Γαλλία και Ιταλία), σε αντίθεση με χώρες όπως η Ισπανία η 
Ουγγαρία κ.ά. που έχουν σχετικά υψηλά διόδια. Οι αυτοκινητόδρομοι που προ
γραμματίζονται να παραχωρηθούν (για κατασκευή εξαρχής ή/και βελτίωση και δια
χείριση) αναμένεται να έχουν πολύ αυξημένα διόδια σε σχέση με τα υφιστάμενα 
στις περισσότερες περιπτώσεις (πλην του τμήματος «Κόρινθος-Τρίπολη»), όπου 
βέβαια και η παρεχόμενη εξυπηρέτηση δεν είναι υψηλού επιπέδου. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία το όλο σύστημα να είναι αξιόπιστο, κοινωνικά αποδεκτό και να εξασφα
λίζει εναλλακτικές λύσεις, δηλαδή να μην στηρίζεται στη μονοπωλιακή δύναμη. 

Παρά όμως τις κάποιες μετρήσεις και εκτιμήσεις μελλοντικών ροών 
που έχουν γίνει για διάφορα υπό παραχώρηση και κατασκευή τμήματα, παρα
μένει ο κίνδυνος αποτυχίας των προβλέψεων, οπότε είναι ενδεχόμενο να ανα
ζητηθούν πρόσθετα μέτρα. 

Η επιμήκυνση της περιόδου παραχώρησης θα πρέπει να εξεταστεί σοβα
ρά, όπως και κάποιες μορφές επιδότησης που δεν θα αναιρούν τα κίνητρα του 
παραχωρησιούχου για ορθολογική τιμολογιακή πολιτική. Ανάλογα βέβαια θα 
πρέπει να αξιολογηθούν οι εγγυήσεις ακόμη και μικρού κινδύνου (όπως αυτές 
για τα δανειακά κεφάλαια κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου). 

Το σύνολο των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται και η εκτέλεση ανα
βαθμισμένων έργων υποδομής με αναβαθμισμένη διαχείριση κάνουν περισσό
τερο επιτακτική την ανάγκη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας που, όπως 
είναι γνωστό και επανειλημμένα αναφέρθηκε, δεν εξαρτάται μόνο από την 
ολοκλήρωση των έργων. Έτσι γίνονται και περισσότερο δεσμευτικές μακρο
χρόνια οι επιλογές της χώρας για συνεπή αναπτυξιακή πολιτική αλλά και συγ
χρόνως για μεγαλύτερη αξιοπιστία σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας ζωής. 
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