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ΟΡΟΛΟΓΙΑ
TEU: Τυποποιημένη μονάδα μέτρησης μεταφορικής ικανότητας με
βάση ένα εμπορευματοκιβώτιο ISO μήκους 20 ποδών (6,10
μέτρων).
Third Party Logistics Εταιρίες (3PL): Πρόκειται για εταιρίες που
παρέχουν
εξωτερικές
υπηρεσίες
μεταφοράς
και
αποθήκευσης για ένα μέρος ή για ολόκληρη την
εφοδιαστική αλυσίδα του πελάτη τους.
Άδεια ΕΔΥΜ: άδεια που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη
Υπουργών Μεταφορών (ΕΔΥΜ) και επιτρέπει στους
μεταφορείς χωρών, που είναι ενταγμένες σε αυτή, τη
διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών σε
τρίτες χώρες.
Διαμετακόμιση (transit): Τελωνειακό καθεστώς βάσει του οποίου
τα εμπορεύματα μεταφέρονται από τελωνείο μιας χώρας
σε τελωνείο της ίδιας ή άλλης χώρας, αφού υπάρξει
τουλάχιστον μια φορά διέλευση συνόρων, με υπό
ορισμένες προϋποθέσεις αναστολή δασμών και φόρων
και άλλων οικονομικών, φορολογικών ή τελωνειακών
μέτρων.
Διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές: οι μεταφορές που
διενεργούνται με Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης από την
ημεδαπή προς την αλλοδαπή και αντίστροφα.
Εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές: Οδικές εμπορευματικές
μεταφορές μεταξύ δύο τόπων που βρίσκονται στην ίδια
χώρα άσχετα με τη χώρα στην οποία είναι ταξινομημένο το
όχημα. Μπορεί να περιλαμβάνεται και διαμετακόμιση μέσω
μιας δεύτερης χώρας.
Εμπορευματοκιβώτιο (container): Μεγάλο ξύλινο ή μεταλλικό
κιβώτιο μέσα στο οποίο μπορεί να συσκευασθεί ένας
αριθμός εμπορευμάτων πριν μεταφερθεί.

Ενδομεταφορά (cabotage): Παροχή υπηρεσιών οδικών
εμπορευματικών μεταφορών εντός μιας χώρας από
μεταφορέα που είναι εγκατεστημένος σε άλλη χώρα. Πιο
συγκεκριμένα, στην Ε.Ε. οι μη εγκατεστημένοι μεταφορείς
έπειτα από μια διεθνή μεταφορά μπορούν να αναλάβουν
την παράδοση και άλλου φορτίου στη χώρα υποδοχής
πριν φτάσουν πάλι στα σύνορα. Επιτρέπονται τρεις
ενδομεταφορές εντός επτά ημερών.
Επιβατοχιλιόμετρα: μονάδα μέτρησης που αντιπροσωπεύει τη
μεταφορά ενός επιβάτη σε απόσταση ενός χιλιομέτρου.
Οχηματοχιλιόμετρα: μονάδα μέτρησης που αντιπροσωπεύει την
κίνηση οδικού οχήματος σε μήκος ενός χιλιομέτρου.
Ρυμουλκούμενο (Trailer): οποιοδήποτε όχημα χωρίς κινητήρα που
προορίζεται να συνδεθεί σε μηχανοκίνητο όχημα, εκτός
από βαγόνι.
Συνδυασμένη εμπορευματική μεταφορά: Διατροπική μεταφορά
εμπορευμάτων όπου το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδίου
γίνεται σιδηροδρομικώς μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών
ή δια θαλάσσης και κάθε αρχικό ή/ και τελικό σκέλος που
πραγματοποιείται οδικώς είναι όσο το δυνατό βραχύτερο.
Τονοχιλιόμετρα:
Μονάδα
μέτρησης
μεταφερόμενων
εμπορευμάτων που αντιπροσωπεύει τη μεταφορά ενός
τόνου εμπορευμάτων σε απόσταση ενός χιλιομέτρου.
Φορτηγό Δημοσίας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.): όχημα το οποίο είναι
εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας που του επιτρέπει να
εκτελεί δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές.
Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.): χρησιμοποιείται αποκλειστικά
για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της
επιχείρησης απαγορευμένης της άμεσης ή έμμεσης
είσπραξης κομίστρου με οποιονδήποτε τρόπο για τις
μεταφορές που διενεργούνται με αυτό.

Χερσαίες μεταφορές: Πρόκειται για μεταφορές ατόμων και
εμπορευμάτων στην ξηρά και περιλαμβάνουν τις οδικές και
τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

οικονομικής δραστηριότητας της χώρας και την άμβλυνση των
ανισοτήτων μεταξύ περιφέρειας και μεγάλων αστικών κέντρων.
Μια άλλη άμεση, σημαντική επίδραση αφορούσε στον εσωτερικό
και εξωτερικό τουρισμό, ιδιαίτερα στην παραΐόνια οδό, τα Ιόνια
νησιά (Λευκάδα κλπ) και τα τουριστικά θέρετρα της βόρειας
Πελοποννήσου (Κορινθία, Αχαΐα, Καλάβρυτα κλπ).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην
Ελλάδα
ολοκληρώθηκε
πρόσφατα
ένα
δίκτυο
αυτοκινητόδρομων μήκους πολλών εκατοντάδων χιλιομέτρων
που συνδέει για πρώτη φορά περιοχές που ήταν αποκλεισμένες
από την πρωτεύουσα και την υπόλοιπη χώρα. Η εξέλιξη αυτή
περιλαμβάνει
τα
μεγάλα
συγκοινωνιακά
έργα
που
συγχρηματοδοτήθηκαν από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
την Ολυμπία Οδό (τμήμα Κορίνθου-Πατρών) και την Ιόνια Οδό και
λίγο παλιότερα τη Μορέας, την Εγνατία και τη Γέφυρα ΡίουΑντιρρίου.

Ο θετικός αντίκτυπος των νέων οδικών έργων φαίνεται και στη
βελτίωση των διεθνών δεικτών ανταγωνιστικότητας. Αξιοσημείωτο
είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με την Έκθεση Διεθνούς
Ανταγωνιστικότητας 2017 – 2018, του World Economic Forum, η
Ελλάδα στον πυλώνα των υποδομών έχει την καλύτερη επίδοση
από όλους τους άλλους πυλώνες του δείκτη. Ειδικότερα, όσον
αφορά τις μεταφορές, η ποιότητα του οδικού δικτύου
παρουσιάζει σημαντική βελτίωση το 2017 σε σχέση με το
προηγούμενο έτος, καθώς από την 59η θέση ανεβαίνει στην 44η
θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Σε σχετικές μελέτες του ΠΟΑΔΕΠ, του Πανεπιστημίου Πατρών και
του ΕΚΚΕ στα τελευταία 13 χρόνια έχουν καταγραφεί σοβαρές
διασυνδέσεις μεταξύ ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου οδικού
δικτύου στην Ελλάδα και της περιφερειακής ανάπτυξης.
Ειδικότερα, σε μελέτες του ΠΟΑΔΕΠ τα δυο τελευταία χρόνια (20172018) καταγράφηκαν σημαντικές, άμεσες και έμμεσες, θετικές
επιδράσεις από την πρόσφατη ολοκλήρωση των παραπάνω δυο
μεγάλων οδικών αξόνων (Ολυμπίας και Ιόνιας Οδού) στους
δείκτες ανάπτυξης της περιφέρειας (Βόρεια και Δυτική
Πελοπόννησος, Αιτωλοακαρνανία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά). Οι
επιδράσεις αυτές αφορούσαν τόσο στην κατασκευαστική
περίοδο, όσο και στην πρώτη φάση λειτουργίας τους μέχρι
σήμερα. Στα αποτελέσματα των μελετών ιδιαίτερη θέση κατέχουν
η δραστική βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας και
προσπελασιμότητας σε όλες τις περιοχές που διατρέχουν οι
παραπάνω άξονες, και η μείωση του κοινωνικού, οικονομικού και
εμπορικού αποκλεισμού των περισσότερο απομακρυσμένων
περιοχών, αυτών δηλαδή που έχουν χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης,
τόσο σε σχέση με το τοπικό όσο και με το εθνικό ΑΕΠ. Ήδη, οι
θετικές αυτές εξελίξεις – αύξηση της κινητικότητας και των
κυκλοφοριακών φόρτων – κινούνται σε επίπεδα κατά πολύ
παραπάνω από τη σχετική βελτίωση των εθνικολογιστικών
μεγεθών (ΑΕΠ), συνεισφέροντας στην αναβάθμιση της

Οι νέες αυτές υποδομές, μαζί με τις αντίστοιχες που προωθούνται
στα δίκτυα του σιδηρόδρομου και των θαλάσσιων μεταφορών,
θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην κοινωνική και οικονομική
αναβάθμιση της ελληνικής περιφέρειας και θα προσφέρουν νέες
ευκαιρίες – μαζί φυσικά και με άλλους αναγκαίους παράγοντες –
για ανάπτυξη και έξοδο της χώρας από την κρίση στα επόμενα
χρόνια.
Επιπλέον, το νέο ολοκληρωμένο, βασικό οδικό δίκτυο της χώρας
είναι αυτονόητο ότι θα συντελέσει, όπως συνέβη και σε
παλαιότερες ανάλογες περιόδους, σε ανακατατάξεις στο
συνολικό
συγκοινωνιακό
δίκτυο
της
χώρας
(οδικό,
σιδηροδρομικό δίκτυο, θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές) και θα
επηρεάσει, τόσο άμεσα, όσο και σε βάθος χρόνου, τις
συγκοινωνιακές ροές, τη διατροπικότητα και πολυτροπικότητα
των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και τα
τουριστικά ρεύματα από τη Δυτική Ευρώπη και τις βόρειες
βαλκανικές χώρες. Τα κυριότερα λιμάνια της χώρας στο δυτικό
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γεωγραφικό άξονά της, στα οποία μάλιστα γίνονται συνεχώς
επενδύσεις τα τελευταία χρόνια με σημαντικές βελτιώσεις και
επεκτάσεις, είναι βέβαιο ότι θα επηρεαστούν στη λειτουργία τους
και αυτά. Ενδεικτικά, τα λιμάνια της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας,
που αποτελούν πύλες της χώρας προς τη δύση, αναμένεται ότι
θα δεχθούν άμεσες επιδράσεις από τις παραπάνω εξελίξεις, ενώ
όμοιες, αλλά μικρότερες, επιδράσεις θα δεχθούν και τα λιμάνια
Κυλλήνης,
Κατάκολου
(κρουαζιερόπλοια),
Πλατυγιαλίου,
Καλαμάτας κοκ.

της Ιόνιας Οδού και της Ολυμπίας Οδού ενισχύει τη λειτουργική
σύνδεση των οικονομιών που βρίσκονται επί των οδών αυτών και
των κάθετων αξόνων τους. Επίσης, η βελτίωση της λειτουργίας
του λιμένα των Πατρών εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την εμπορική και
επιβατική σύνδεση της ευρύτερης περιοχής με την Ιταλία ενώ θα
ωφελήσει και τις υδροπλανικές συνδέσεις, την κίνηση των
κρουαζιέρων καθώς και την εμπορική / επιβατική συνδεσιμότητα
της Κεφαλληνίας και της Ιθάκης με την Πάτρα και τις υπόλοιπες
περιοχές.

Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν και οι αναμενόμενες
επιδράσεις από ένα δεύτερο, συμπληρωματικό πρόγραμμα
κατασκευής νέων συγκοινωνιακών έργων στη δυτική χώρα
(Πατρών – Πύργου, Αμβρακία οδός κλπ), το οποίο όταν
περατωθεί, θα συμβάλει στην περαιτέρω ολοκλήρωση του οδικού
δικτύου της περιφέρειας, αλλά και θα λειτουργήσει προσθετικά
όσον αφορά τις παραπάνω θετικές κοινωνικοοικονομικές
επιδράσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ορίζει την πολυτροπικότητα ως τη χρήση
διαφορετικών τρόπων μεταφοράς κατά την ίδια διαδρομή για τη
μετακίνηση εμπορευμάτων και επιβατών. Η διατροπικότητα νοείται
ένα σύστημα μεταφορών βάσει του οποίου είναι δυνατή «η
ενσωμάτωση τουλάχιστον δύο διαφορετικών τρόπων σε μία
αλυσίδα διανομής από πόρτα σε πόρτα» (σιδηρόδρομος –
οδικές – θαλάσσιες – εναέριες μεταφορές) προκειμένου να
επιτραπεί μία ορθολογικότερη χρήση των διαθεσίμων ικανοτήτων
μεταφοράς και να αυξηθεί η ποιότητα και αποτελεσματικότητα
των σχετικών υπηρεσιών. Η διαφορά των δυο τρόπων
συνδυασμένων μεταφορών είναι ότι στην περίπτωση της
διατροπικότητας δεν πραγματοποιείται φορτοεκφόρτωση των
αγαθών κατά την αλλαγή του μέσου.

Οι εκτιμήσεις για τις κατευθύνσεις όλων αυτών των επιδράσεων
και ανακατατάξεων των συνδυαστικών μεταφορών – οδικών,
θαλάσσιων, σιδηροδρομικών κλπ – στο δυτικό γεωγραφικό
άξονα της χώρας, σε μεσομακροχρόνιο επίπεδο, παρουσιάζουν
εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα πρέπει να είναι αντικείμενο συνεχούς
μελέτης. Αυτό θα συμβάλει στον κατάλληλο προγραμματισμό και
τη λήψη μέτρων τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα
και την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να αξιοποιηθούν, τα
επόμενα χρόνια, στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι νέες δυνατότητες
και ευκαιρίες. Η μελέτη αυτών των επιδράσεων στο σύνολο των
συγκοινωνιακών μεταβολών αποτελεί ένα σύνθετο έργο
εκτίμησης
και
αξιολόγησης
πολλών
παραμέτρων,
συγκοινωνιακών, οικονομικών, κοινωνικών κλπ.

Μια μελέτη του ΠΟΑΔΕΔ (2017) συμβάλει ως συνιστώσα στο
μεθοδολογικό υπόβαθρο της παρούσης έρευνας. Η μελέτη
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ανάλυσης εκροών – εισροών
μελετά την επιχειρηματικότητα και τα περιθώρια διεύρυνσής της
λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά των
επιχειρήσεων και τις διακλαδικές σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις σε
περιφερειακό επίπεδο. Σύμφωνα άλλωστε με την European
Commission (2009), οι υψηλές διασυνδέσεις μεταξύ των κλάδων
μιας οικονομίας είναι ζητούμενο καθώς η ανταγωνιστικότητα μιας
οικονομίας «δεν είναι το αποτέλεσμα, απλώς, της συγκέντρωσης
επιδόσεων από μεμονωμένους κλάδους αλλά το αποτέλεσμα
ενός περίπλοκου δικτύου μεταξύ αυτών». Μέσω της

Ένα βασικό εργαλείο που προάγει τη λειτουργική σύνδεση των
περιοχών μεταξύ τους είναι οι συγκοινωνιακές υποδομές και η
ενίσχυση της πολυτροπικότητας των μεταφορών. Η λειτουργία
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συγκεκριμένης ανάλυσης εντοπίζονται οι κλάδοι οι οποίοι θα
επηρεασθούν περισσότερο από μια ανάπτυξη στους κρίσιμους
κλάδους με δεδομένο το υπάρχον πλέγμα των περιφερειακών
διακλαδικών συναλλαγών και εκτιμάται η πολλαπλασιαστική
δυναμική της επίδρασης.

Η μελέτη στοχεύει στην εξέταση των παραπάνω παραγόντων,
συνθηκών και εξελίξεων λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις μεταφορές
προσώπων όσο και τις μεταφορές προϊόντων (logistics).
Ιδιαίτερη, επίσης, σημασία θα δοθεί στις νέες ευνοϊκές συνθήκες
και συνέργειες που δημιουργούνται στην περιοχή Αδριατικής –
Ιονίου και τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός κοινού σχεδίου δράσης
σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές και τις χερσαίες συνδέσεις, με
σκοπό τη δημιουργία νέας δυναμικής και ευνοϊκού πλαισίου
συνεργασίας για τους λιμένες (Πάτρας, Ηγουμενίτσας κλπ) και
την εφοδιαστική αλυσίδα. Σε αυτό θα συμβάλει η καταγραφή και
ανάλυση των απαιτήσεων και αναγκών των φορέων παροχής
υπηρεσιών και των παρόχων υποδομών μεταφορών για τη
βελτίωση της διατροπικότητας των μεταφορών με νέα σχήματα
συνεργασιών.

Οι πολλαπλασιαστές της ανάλυσης εισροών – εκροών μπορούν
να θεωρηθούν ως ένα κύμα μεταβολών στις οικονομικές
συναλλαγές που ακολουθεί μια διαταραχή στην οικονομία. Για
παράδειγμα, αν στην οικονομία εκδηλωθεί μια διαταραχή σε
κάποιο από τα στοιχεία της τελικής ζήτησης ενός κλάδου, θα
προκληθεί μια άμεση μεταβολή στην παραγωγή του κλάδου.
Αυτή η μεταβολή θα προκαλέσει ένα πρώτο κύμα ζήτησης στους
προμηθευτές του κλάδου. Στη συνέχεια, οι προμηθευτές αυτοί θα
αναπτύξουν ένα δεύτερο κύμα ζήτησης για να καλύψουν τη
δευτερογενή ζήτηση που θα αναπτυχθεί λόγω της αρχικής
μεταβολής. Κατά συνέπεια, δημιουργείται στην οικονομία ένας
αριθμός επακόλουθων «κυματισμών» ζήτησης. Οι μεταβολές
αυτές βέβαια προκαλούν επιδράσεις και στις πρωτογενείς εισροές
του συστήματος (Μπελεγρή – Ρομπόλη κ.ά., 2010).

Ένας περιορισμός της μελέτης είναι η χρονική αναντιστοιχία των
δεδομένων της Ολυμπίας και της Ιόνιας Οδού με αυτά των
λιμένων των Πατρών και της Ηγουμενίτσας λόγω της πρόσφατης
ολοκλήρωσης των νέων οδικών αξόνων.
Η δομή της παρούσας μελέτης διαμορφώνεται ως εξής:

Με βάση τα παραπάνω εκπονείται η μελέτη με τίτλο «Οι επιδράσεις
του νέου Οδικού Δικτύου στις θαλάσσιες μεταφορές του Δυτικού
Άξονα της χώρας» με βασικό στόχο την καταγραφή και τον
υπολογισμό των επιδράσεων του νέου οδικού δικτύου στις
θαλάσσιες μεταφορές, την κίνηση των λιμένων και τις τουριστικές
ροές
στη
δυτική
χώρα
(Ήπειρος,
Αιτωλοακαρνανία,
Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά) και την Αττική. Ειδικότερος στόχος
της θα είναι να εντοπίσει τις νέες συνθήκες πολυτροπικότητας
που δημιουργούνται στη δυτική χώρα στον τομέα των
θαλάσσιων μεταφορών μετά τις μεγάλες επενδύσεις στις
συγκοινωνιακές υποδομές τα τελευταία χρόνια και τις
συνεχιζόμενες όμοιες επενδύσεις σε πρόσθετα έργα (τρένο, οδικά
δίκτυα κλπ).

Στο πρώτο κεφάλαιο, αρχικά παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες
της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών και η πολιτική επέκτασης
των επενδύσεων στα συγκοινωνιακά δίκτυα. Στη συνέχεια, γίνεται
αναφορά στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο των μεταφορών και
συγκεκριμένα στη νομοθεσία για τις οδικές εμπορευματικές
μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα. Έπειτα, αναφέρονται οι
βασικοί άξονες του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών και
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική Αλυσίδα. Τέλος,
δίνεται έμφαση στην πολυτροπικότητα με αναφορές στη σχετική
βιβλιογραφία αλλά και στα στατιστικά από την Ε.Ε..
Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται μια παρουσίαση μορφής SWOT
Ανάλυσης των δυνατών και αδύνατων στοιχείων της Ελλάδας και
των ευκαιριών και απειλών που αντιμετωπίζει σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο αναφορικά με το ρόλο της ως κεντρικός
3

διαμετακομιστικός κόμβος στη ΝΑ Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα,
αναλύονται βασικοί δείκτες που τοποθετούν την Ελλάδα στο
χάρτη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της διεθνούς
εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως ο Logistics Performance Index
(LPI), Global Competitiveness, Unctad’s Liner Shipping
Connectivity Index και Trade Facilitation Indicators. Στη συνέχεια,
παρουσιάζεται η νέα εγχώρια πραγματικότητα αλλά και οι διεθνείς
τάσεις και οι διεθνείς συμφωνίες και συνεργασίες που αποτελούν
ευκαιρίες. Τέλος, γίνεται αναφορά στις διεθνείς τάσεις που
ενδεχομένως να αποτελούν απειλή για την Ελλάδα στο ρόλο της
ως διαμετακομιστικός κόμβος της ΝΑ Ευρώπης.

Ι.Χ. και των επιβατών με την εισερχόμενη τουριστική κίνηση μη
κατοίκων στην Ελλάδα και από την άλλη, της κινητικότητας των
φορτίων και των φορτηγών με το ΑΕΠ και το εξωτερικό εμπόριο με
την Ε.Ε. 28.
Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο εκτιμάται η προοπτική της
δημιουργίας νέων εναλλακτικών μεταφορικών συνδέσεων
αξιοποιώντας την ύπαρξη της πολυτροπικής σύνδεσης του νέου
αναβαθμισμένου οδικού δικτύου και των λιμένων των Πατρών και
της Ηγουμενίτσας. Πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης (Case
Study) για τη σύνδεση της Τουρκίας (Σμύρνη) με την Ελλάδα
(Λαύριο).

Το τρίτο κεφάλαιο αναδιπλώνεται σε δυο σκέλη. Στο πρώτο
σκέλος, αναλύεται το συγκοινωνιακό δίκτυο της Ελλάδας (οδικό,
θαλάσσιο, σιδηροδρομικό) με έμφαση στη δυτική χώρα και στις
πολυτροπικές συνδέσεις μεταξύ τους. Παρουσιάζονται επίσης
στατιστικά στοιχεία για τις οδικές, θαλάσσιες και σιδηροδρομικές
επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές. Στο δεύτερο σκέλος,
γίνεται εκτίμηση, με βάση τα στατιστικά στοιχεία, των επιδράσεων
του νέου συγκοινωνιακού δικτύου στους κοινωνικοοικονομικούς
δείκτες της οικονομίας με έμφαση στις περιφέρειες της Αττικής,
της Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και των
Ιόνιων Νησιών. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται το ΑΕΠ και το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ, η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών, η
ανεργία, η νεανική ανεργία και η μακροχρόνια ανεργία, ο
κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και ο δείκτης
σοβαρής υλικής υστέρησης, το εξωτερικό εμπόριο και τέλος
τουριστικοί και πολιτιστικοί δείκτες.
Στο τέταρτο κεφάλαιο δίνεται έμφαση στις συνδέσεις με την
Αδριατική και αναλύονται τα στοιχεία της επιβατικής και
εμπορευματικής κινητικότητας των λιμένων των Πατρών και της
Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2000 – 2018. Πιο συγκεκριμένα,
γίνεται περιγραφή της κινητικότητας των Ι.Χ., των επιβατών, των
εμπορευματικών φορτίων και των φορτηγών. Στη συνέχεια,
διερευνάται η συσχέτιση από τη μία πλευρά, της κινητικότητας των
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έργα κατασκευάστηκαν και κατασκευάζονται τα τελευταία χρόνια
στη χώρα μας ακολουθώντας τις πολιτικές της ΕΕ όσον αφορά τη
βελτίωση των οδικών υποδομών αλλά και την πολυτροπικότητα
των μεταφορών. Σημαντικές επενδύσεις γίνονται επίσης και στις
υποδομές θαλάσσιων μεταφορών. Επηρεασμένο από τις
πολιτικές της ΕΕ για την περιφερειακή αειφόρο ανάπτυξη είναι και
το σύστημα των αστικών συγκοινωνιών σε όλη την Ελλάδα με
τους κυριότερους τομείς ενδιαφέροντος να είναι η αντιμετώπιση
των αυξημένων μετακινήσεων των πολιτών αλλά και η εισαγωγή
και η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ωστόσο, από τη
μεριά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, παρουσιάζονται
κάποιες σημαντικές δυσλειτουργίες οι οποίες επιδρούν αρνητικά
στο λειτουργικό κόστος μεταφοράς και στην ποιότητα
εξυπηρέτησης.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
1.1

Γενικά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει, σε μεγάλο βαθμό, τη
σημαντικότητα του τομέα των μεταφορών όσον αφορά την
οικονομική και κοινωνική ευμάρεια των πολιτών της (ΛΕΥΚΗ
ΒΙΒΛΟΣ 2011). Έτσι, διαμορφώνει και ακολουθεί πολιτικές οι οποίες
θα βοηθήσουν αυτόν τον πολύ σημαντικό κλάδο να επιβιώσει
ενόψει των νέων προκλήσεων τις οποίες αντιμετωπίζει. Η ζήτηση
των μεταφορών αναμένεται να αυξηθεί ενώ μόνο οι
εμπορευματικές μεταφορές εκτιμάται ότι θα σημειώσουν αύξηση
κατά 80% έως το 2050. Κύριος στόχος είναι οι Ευρωπαϊκές
περιφέρειες να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο
επίπεδο και σύμφωνα με την ΕΕ, οι αποτελεσματικές μεταφορές
αποτελούν καθοριστικό παράγοντα προς αυτή την κατεύθυνση.
Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις χερσαίες
μεταφορές. Υπολογίζεται πως για κάθε δυο κατοίκους αντιστοιχεί
ένα αυτοκίνητο ενώ οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές
εκπροσωπούν πάνω από τα δυο τρίτα της συνολικής μεταφοράς
εμπορευμάτων (ΓΓΕΤ 2014). Οι θαλάσσιες μεταφορές έχουν
επίσης τεράστια σημασία για την ευρωπαϊκή πολιτική καθώς
περίπου το 90% των εξωτερικών και το 40% των εσωτερικών
εμπορευματικών μεταφορών της Ε.Ε. πραγματοποιούνται δια
θαλάσσης. Για τους παραπάνω λόγους η ΕΕ εστιάζει στην
ανάπτυξη μεταφορών οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις
ασφάλειας, καθώς επίσης και έχουν ως μέλημά τους την
προστασία του περιβάλλοντος.

Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών καθώς και η πολιτική
επέκτασης των επενδύσεων στα συγκοινωνιακά δίκτυα. Τέλος,
γίνεται αναφορά στο νέο θεσμικό πλαίσιο των μεταφορών στην
Ελλάδα και στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού του κλάδου και
σύγκλισης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στην πολυτροπικότητα και τη διατροπικότητα των μεταφορών.
1.2

Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών

Την παρούσα χρονική περίοδο, ο κλάδος των μεταφορών εκτός
από τις ήδη υπάρχουσες προκλήσεις, έχει να αντιμετωπίσει και
νέες, οι οποίες έχουν εμφανιστεί. Ακόμη και αν μετά τα μέτρα και
τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν μετά τη Λευκή Βίβλο (2001) έχουν
αλλάξει πολλοί παράγοντες προς το καλύτερο, το σύστημα
μεταφορών της Ευρώπης με τα σημερινά δεδομένα δεν είναι
βιώσιμο. Έτσι, με ορίζοντα τα επόμενα χρόνια η ΕΕ πρόκειται να
ακολουθήσει συγκεκριμένες πολιτικές και στρατηγικές για την
αναδιάρθρωση και βελτίωση του.

Συνδυάζοντας
τα
παραπάνω
με
έργα
τα
οποία
πραγματοποιούνται στην Ελλάδα στην τρέχουσα χρονική
περίοδο, μπορούμε να πούμε πως πολλά έχουν γίνει και γίνονται
προς την κατεύθυνση την οποία έχει ορίσει η ΕΕ. Πολλά οδικά
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Οι στρατηγικές αυτές στηρίζονται σε εφτά βασικούς άξονες:
•
•
•
•
•
•
•

έμφαση σε συνιστώσες του δικτύου των ΔΕΔ-Μ (Διευρωπαϊκό
Δίκτυο Μεταφορών) με την υψηλότερη προστιθέμενη αξία για την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Λευκή Βίβλος, 2011). Τέτοιες συνιστώσες
αποτελούν οι ανύπαρκτες διασυνοριακές συνδέσεις μεταξύ
γειτονικών χωρών, τα ελλιπή πολυτροπικά σημεία σύνδεσης,
καθώς και σημεία συμφόρησης ζωτικής σημασίας.

τη βελτίωση των υποδομών και δικτύων,
την ενίσχυση της πολυτροπικότητας των μεταφορών,
τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο,
τη μείωση των εκπομπών αερίων,
την αύξηση της ασφάλειας των μεταφορών,
την ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυών συστημάτων μεταφορών
(Intelligent Transport Systems- ITS, SafeSeaNet),
τη μείωση του κόστους των μεταφορών.

Στη συνέχεια του κειμένου γίνεται εκτενέστερη αναφορά σε αυτούς
τους εφτά άξονες και του περιεχομένου τους.

1.2.1

Υποδομές και Δίκτυα

Είναι κοινώς παραδεκτό ότι παρά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, έχουν παρατηρηθεί αποκλίσεις στις μεταφορικές
υποδομές μεταξύ των ανατολικών και των δυτικών κρατών μελών
της. Οι αποκλίσεις αυτές, αποτελούν αντικείμενο επίλυσης για τα
αρμόδια Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Για το σκοπό αυτό, έχει
αποφασιστεί ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός «κύριου
δικτύου» διαδρομών μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η
μεταφορά των εμπορευματικών προϊόντων αλλά και των
επιβατών. Θα δοθεί έμφαση στην εκτεταμένη χρήση προηγμένων
τεχνολογιών και υποδομών εφοδιασμού με «καθαρά» καύσιμα με
απώτερο σκοπό το δίκτυο αυτό να χαρακτηρίζεται από υψηλή
αποδοτικότητα σε συνδυασμό με χαμηλές εκπομπές ρύπων.
Στόχος όλων των παραπάνω είναι η ενοποίηση της Ευρωπαϊκής
Ηπείρου από πλευράς υποδομών με εξάλειψη τυχόν αποκλίσεων
μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών-μελών και την παράλληλη
φροντίδα για τη μείωση των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων.
Για την επίτευξη των παραπάνω, έχει αποφασιστεί να δοθεί
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1.2.2

Πολυτροπικότητα των μεταφορών

επίπεδο του κόστους μεταφοράς υπό έλεγχο και θα οδηγήσει σε
αυξημένη περιβαλλοντολογική βιωσιμότητα.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό το οποίο, σύμφωνα με τους στόχους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να ισχύει για το κύριο δίκτυο
μεταφορών είναι η πολυτροπικότητα των μεταφορών (Λευκή
Βίβλος, 2011). Το πρώτο νομοθετικό πλαίσιο για την
πολυτροπικότητα διαμορφώθηκε με την Οδηγία 92/106/EEC για
τις συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές ενώ σημαντικός
είναι και ο Κανονισμός 913/2010 της Ε.Ε. σχετικά με το ευρωπαϊκό
σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές
μεταφορές.

Χαρακτηριστικό των στόχων, που έχουν τεθεί, αποτελεί το ότι μέχρι
το 2030 επιδιώκεται το 30% των οδικών εμπορευματικών
μεταφορών
να
στραφεί
σε
άλλα
είδη
μεταφοράς
(σιδηροδρομικές μεταφορές, πλωτές μεταφορές κλπ.) ενώ μέχρι
το 2050 το ποσοστό αυτό θα πρέπει να ανέρχεται στο 50%.
Αναφορικά με το σιδηροδρομικό δίκτυο, βασικός στόχος είναι
έως το 2050 η πλειονότητα των επιβατηγών μεταφορών μεσαίων
αποστάσεων
να πραγματοποιείται με τρένο σε ένα
ολοκληρωμένο δίκτυο υψηλής ταχύτητας.

Η πολυτροπικότητα θα επιτευχθεί από την ενοποίηση των δικτύων
διαφορετικών τρόπων μεταφοράς (οδικοί άξονες, αερολιμένες,
λιμάνια κλπ.), παρέχοντας έτσι τόσο στους πολίτες όσο και
γενικότερα στις υπηρεσίες μεταφορών ποικιλία στο είδος του
μεταφορικού μέσου. Η επιγραμμική ενημέρωση και τα ηλεκτρονικά
συστήματα κράτησης θέσεων και πληρωμής με ενσωμάτωση
όλων
των
μέσων
μεταφοράς
θα
διευκολύνουν
την
πολυτροπικότητα. Για τις μεγάλες αποστάσεις, τις οποίες αφορά
κυρίως η πολυτροπικότητα, χρειάζονται μέτρα ώστε οι
εμπορευματικές μεταφορές να γίνουν ελκυστικές για τους
μεταφορείς. Χρειάζονται ειδικά κατασκευασμένοι εμπορικοί
διάδρομοι,
αξιόπιστοι,
με
περιορισμένη
κυκλοφοριακή
συμφόρηση και χαμηλό λειτουργικό και διοικητικό κόστος. Στους
λιμένες χρειάζονται περισσότερα και βελτιωμένα σημεία εισόδου
στις αγορές της ευρωπαϊκής ενδοχώρας και αποτελεσματικές
συνδέσεις μεταξύ τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις θαλάσσιες μεταφορές, με βασικό
στόχο έως το 2050 όλοι οι κεντρικοί θαλάσσιοι λιμένες να
συνδέονται επαρκώς με το σύστημα σιδηροδρομικών
εμπορευματικών μεταφορών. Όπως τονίζει η Επιτροπή (COM,
2013 / 295 Final), οι λιμένες της Ε.Ε. πρέπει να αναλάβουν πλήρως
το ρόλο τους ως κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης και της
πολυτροπικότητας.
Μέχρι το 2050, απαιτείται η σύνδεση όλων των αερολιμένων του
κεντρικού δικτύου με το σιδηροδρομικό δίκτυο ενώ όλοι οι
κεντρικοί θαλάσσιοι λιμένες θα συνδέονται επαρκώς με το
σύστημα σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών.
Έως το 2020, απαιτείται η καθιέρωση του πλαισίου για ένα
ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών, διαχείρισης και πληρωμών
για τις πολυτροπικές μεταφορές.

Η ενίσχυση της πολυτροπικότητας θα αυξήσει την ποιότητα των
μεταφορών σε όρους αποδοτικότητας, θα βελτιώσει το χρόνο
παράδοσης των μεταφερόμενων προϊόντων, θα διατηρήσει το

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι το 2030, απαιτείται ένα πλήρως
λειτουργικό πανευρωπαϊκό πολυτροπικό «κεντρικό δίκτυο» ΔΕΔ –
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Μ και μέχρι το 2050 ένα υψηλής ποιότητας και μεταφορικής
ικανότητας δίκτυο.

Ενδεικτικό γεγονός για την προώθηση της πολυτροπικότητας ως
βασική προτεραιότητα στην Ε.Ε. είναι ότι η Επιτροπή ανακήρυξε το
2018 «Έτος Πολυτροπικότητας», με συναφείς πρωτοβουλίες,
δράσεις και εκδηλώσεις.

Η νέα πολιτική της Ε.Ε. για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών
(ΔΕΔ – Μ) περιλαμβάνει τη δημιουργία 9 «διαδρόμων» στο
κεντρικό ευρωπαϊκό δίκτυο με σκοπό την ανάπτυξή του. Κάθε
διάδρομος πρέπει να περιλαμβάνει τρεις τρόπους μεταφοράς,
τρία κράτη – μέλη και δυο διασυνοριακά τμήματα.
Η πολιτική του ΔΕΔ – Μ προβλέπει την ανάπτυξη των θαλάσσιων
αρτηριών (Motorways of the Sea) που θα συνδέσουν μεταξύ
τους όλα τα βασικά ευρωπαϊκά λιμάνια αλλά και αυτά με τον
υπόλοιπο κόσμο αλλά και την εφαρμογή ευρωπαϊκού
συστήματος διαχείρισης των σιδηροδρομικών μεταφορών
(ERTMS).
Πιο συγκεκριμένα, το κεντρικό δίκτυο θα συνδέει σιδηροδρομικώς
και οδικώς 83 κύριους ευρωπαϊκούς λιμένες, θα συνδέει
σιδηροδρομικώς 37 κύριους αερολιμένες μεγάλων πόλεων, θα
περιλαμβάνει
15.000
km
σιδηροδρομικές
γραμμές
αναβαθμισμένες σε γραμμές υψηλής ταχύτητας και 35 μεγάλα
διασυνοριακά έργα για τη μείωση των σημείων συμφόρησης.
Την Ελλάδα αφορά ο Διάδρομος Orient – East Med (ΟΕΜ) που
ενώνει μεγάλα τμήματα της Κεντρικής Ευρώπης με τις θάλασσες
της Μεσογείου, της Μαύρης, της Βαλτικής και της Βόρειας
Θάλασσας διασχίζοντας τη Γερμανία, Τσεχία, Ουγγαρία,
Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα με κατάληξη στην Κύπρο.
Σύμφωνα με την Επίτροπο Μεταφορών της Ε.Ε., Violeta Bulc, οι
επενδύσεις που υλοποιούνται στο διάδρομο ΟΕΜ θα
δημιουργήσουν 705.000 ευκαιρίες απασχόλησης και 170 δισ.
ευρώ πρόσθετου ΑΕΠ για την περίοδο 2017 – 2030.
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Πηγή: Ε.Ε.
Εικόνα 1: Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών
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Πηγή: Ε.Ε.
Εικόνα 2: Orient / East – Med Corridor–Μεταφορά Φορτίων

Πηγή: Ε.Ε.
Εικόνα 3: Orient / East – Med Corridor – Μεταφορά επιβατών
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1.2.3

στόχους την παύση της εξάρτησης των μεταφορών από το
πετρέλαιο. Επιπροσθέτως, αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί χωρίς να
επηρεαστεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος μεταφορών
και η κινητικότητα. Αντιθέτως, η απεξάρτηση αυτή θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί
με
τέτοιο
τρόπο
ώστε
η
χρήση
αποτελεσματικότερων ενεργειακών πόρων να υποστηρίζει την
πρόοδο της ευρωπαϊκής οικονομίας, να στηρίζει την
ανταγωνιστικότητα και να μην εμποδίζει την παροχή υπηρεσιών
κινητικότητας υψηλού επιπέδου για τους πολίτες. Η επίτευξη των
στόχων αυτών απαιτεί την αύξηση της χρήσης καθαρών πηγών
ενέργειας και την αξιοποίηση των σύγχρονων υποδομών με το
βέλτιστο τρόπο. Επίσης, υποστηρίζεται πως καθώς η «χωρίς
πετρέλαιο ανάπτυξη» δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα υιοθέτησης
μίας και μόνο τεχνολογικής λύσης θα πρέπει να υπάρξει ένας
συνδυασμός νέων τεχνολογιών, υποδομών, νέων αντιλήψεων και
συμπεριφοράς όσον αφορά την κινητικότητα ώστε να επέλθει το
επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο

Το σύστημα μεταφορών το οποίο ακολουθείται από τα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζεται εδώ και πολλές
δεκαετίες από στασιμότητα. Το μέγεθος της εξάρτησης των
μεταφορών από το πετρέλαιο μπορεί να διακριθεί και από το
γεγονός πως αν και έχουν περάσει πάνω από 40 χρόνια από την
πρώτη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση, και παρότι η τεχνολογία έχει
πραγματοποιήσει σημαντικά άλματα προόδου, οι μεταφορές
συνεχίζουν να εξαρτώνται από το πετρέλαιο και τα παράγωγά
του κατά 96% των ενεργειακών τους αναγκών (Λευκή Βίβλος,
2011). Παρ’ όλη την προσπάθεια που γίνεται για καθαρότερες
μεταφορές, η αύξηση της ζήτησης για μεταφορές έχει διατηρήσει
τα επίπεδα ρύπανσης από τη χρήση του πετρελαίου σε αρκετά
υψηλά επίπεδα. Επίσης, η μεγάλη εξάρτηση στη χρήση του
πετρελαίου και των παραγώγων του έχει οδηγήσει στη μείωση
των φυσικών αποθεμάτων. Ως εκ τούτου με την πάροδο των
χρόνων αυτό το είδος καυσίμου θα καταστεί δυσεύρετο
πλήττοντας την ικανότητα μετακίνησης των πολιτών, βασικά
δημοσιονομικά μεγέθη όπως ο πληθωρισμός και το εμπορικό
ισοζύγιο και γενικότερα τη συνολική ανταγωνιστικότητα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποθαρρυντικό αποτελεί το γεγονός πως
αν δεν αλλάξει η σημερινή κατάσταση έως το 2050, η ενεργειακή
εξάρτηση από αυτό το είδος ενέργειας θα μειωθεί μόνο έως το
90%, με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να φτάνει το
10%, επίπεδο που είχε τεθεί ως στόχος επίτευξης για το 2020
(Λευκή Βίβλος, 2011).

1.2.4

Εκπομπές αερίων (Emissions)

Μεγάλο ενδιαφέρον για τη διεθνή κοινότητα συγκεντρώνει το θέμα
της εκπομπής αερίων και οι αρνητικές συνέπειες που έχει στο
περιβάλλον και την ανθρωπότητα γενικότερα. Ο τομέας των
μεταφορών αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πηγές εκπομπής
αερίων, καθώς σύμφωνα με μελέτες το ένα τέταρτο των
Ευρωπαϊκών εκπομπών ρύπων προέρχονται από αυτόν, καθώς
επίσης αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα ατμοσφαιρικής
ρύπανσης των αστικών κέντρων. Εντός του κλάδου, οι οδικές
μεταφορές αποτελούν μακράν τον υποκλάδο με τις μεγαλύτερες
εκπομπές αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του
θερμοκηπίου, καθώς σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία αποτελούν

Ως αποτέλεσμα όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω, η
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως έναν από τους βασικούς της
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το 70% του συνόλου των εκπομπών όλου του κλάδου των
μεταφορών.

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η πολιτική
της ΕΕ είναι τρείς. Ο πρώτος αφορά τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας του συστήματος των μεταφορών. Η
εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών, η «έξυπνη» τιμολόγηση και η
γενικότερη ενθάρρυνση της υιοθέτησης μέσων μεταφοράς
χαμηλών εκπομπών αποτελούν μόνο μερικά από τα μέτρα που
εφαρμόζονται ή θα εφαρμοστούν μελλοντικά. Ο δεύτερος,
αφορά την όσο το δυνατόν αμεσότερη ανάπτυξη νέων πηγών
ενέργειας, χαμηλών εκπομπών, για τα μέσα μεταφοράς. Τέτοιες
πηγές μπορεί να είναι τα βιοκαύσιμα, ο ηλεκτρισμός και η
υπερπήδηση εμποδίων που αποτρέπουν τη χρήση αυτού του
είδους ενέργειας, το υδρογόνο και ανανεώσιμα συνθετικά
καύσιμα. Ο τρίτος, αφορά τα οχήματα του μέλλοντος τα οποία
επιδιώκεται να είναι μηδενικής κατανάλωσης, επισημαίνοντας
μάλιστα και τη σπουδαιότητα της επιτάχυνσης της μετάβασης σε
τέτοιου είδους οχήματα.

Συγκεκριμένα, η χρήση των ιδιωτικών αυτοκινήτων είναι υπεύθυνη
για το 12% του συνόλου των Ευρωπαϊκών εκπομπών CO2. Παρ΄
όλη την ανάπτυξη των τελευταίων ετών, τόσο σε επίπεδο
τεχνολογίας αυτοκινήτων, όσο και στην επίδοση των καυσίμων,
το πρόβλημα δεν ελαττώνεται καθώς το μέγεθος και ο αριθμός
των αυτοκίνητων αυξάνεται. Έτσι, ενώ οι συνολικές εκπομπές
ρύπων σε όλη την Ευρώπη έχουν μειωθεί, οι εκπομπές του κλάδου
των μεταφορών έχουν αυξηθεί κατά 26% (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
2007).
Η ΕΕ πρωτοστατεί στην παγκόσμια προσπάθεια που γίνεται για
την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Ως εκ τούτου
έχει θέσει πολιτικές - στόχους με τις οποίες προβλέπονται μειώσεις
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Έχει αποφασιστεί η μη
αναστρέψιμη μετάβαση σε μεταφορές χαμηλής εκπομπής ρύπων
με βασικό στόχο οι εκπομπές μέχρι το 2020 να είναι μικρότερες
κατά 30% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
2007). Επίσης, επιδιώκεται οι εκπομπές αερίων στο μέσο του
αιώνα που διανύουμε να είναι το λιγότερο 60% χαμηλότερες από
τα επίπεδα του 1990 και σταδιακά να επιτευχθούν μηδενικά
επίπεδα εκπομπών. Για τις θαλάσσιες μεταφορές στόχος είναι οι
εκπομπές CO2 να μειωθούν κατά 40% (αν είναι εφικτό κατά 50%)
έως το 2050 ως προς τα επίπεδα του 2005.

1.2.5

Ασφαλείς Μεταφορές

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από τα αρμόδια όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της ασφάλειας των μεταφορών.
Σχετικά με τις οδικές μεταφορές, παρά τις προηγούμενες,
επιτυχημένες, πολιτικές που εφαρμόστηκαν, οι οδικοί άξονες της
ΕΕ απέχουν αρκετά από το να θεωρηθούν απολύτως ασφαλείς.
Χαρακτηριστικά το 2009 σημειώθηκαν 35.000 τροχαία ατυχήματα
και πάνω από 1,7 εκατομμύρια πολίτες τραυματίστηκαν. Προς
αυτή την κατεύθυνση έχουν χαραχθεί στρατηγικές οι οποίες
στοχεύουν στη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα
κατά 50% μέχρι το 2020 και μηδενισμός τους έως το 2050
(European Commission, 2010).

Οι πολιτικές αυτές θα ωφελήσουν τους πολίτες της ΕΕ καθώς
μέσω αυτών θα υπάρξει βελτίωση της ποιότητας του αέρα,
μείωση των επιπέδων της ηχορύπανσης, μείωση της
συμφόρησης των οδικών δικτύων καθώς και αύξηση της
ασφάλειας.
12

Αυτές οι στρατηγικές έχουν ως εξής:
•
•
•
•
•
•
•

1.2.6

Βελτίωση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των
νέων οδηγών
Αύξηση της επιβολής των οδικών κανόνων
Ασφαλέστερες οδικές υποδομές
Ασφαλέστερα οχήματα
Προώθηση της χρήσης νέων τεχνολογιών με σκοπό την
αύξηση της οδικής ασφάλειας
Βελτίωση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και διάσωσης
Προστασία ευπαθών ομάδων χρηστών

Ευφυή συστήματα
Systems – ITS)

μεταφορών

(Intelligent

Transport

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην
εγκατάσταση, τη χρήση και την εξέλιξη ευφυών συστημάτων
κινητικότητας (ITS), για όλους τους τύπους μεταφορών (Λευκή
Βίβλος, 2011). Έτσι, όσον αφορά την εναέρια κυκλοφορία,
υπάρχει το Σύστημα Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του
Μέλλοντος (SESAR), για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, τo
σύστημα σιδηροδρομικής πληροφόρησης, για τις θαλάσσιες, το
σύστημα θαλάσσιας επιχείρησης (SafeSeaNet), για τις ποτάμιες,
οι υπηρεσίες ποτάμιων μεταφορών (RIS) και τέλος το Σύστημα
Ευφυών Μεταφορών (Intelligent Transport Systems ITS) και τα
συστήματα νέας γενιάς για την πολυτροπική διαχείριση της
κυκλοφορίας και την πληροφόρηση.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για ασφαλέστερες θαλάσσιες
μεταφορές περιλαμβάνει συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) και τον
εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας στον τομέα της ασφάλειας των
επιβατηγών πλοίων, την εφαρμογή του SafeSeaNet, αξιολόγηση
της σκοπιμότητας του σήματος της Ε.Ε. με το οποίο στην
πραγματικότητα πρέπει να πιστοποιούνται πλοία ασφαλή,
προστατευμένα, φιλικά προς το περιβάλλον και στελεχωμένα με
επαγγελματίες υψηλών προσόντων και αξιολόγηση της
σκοπιμότητας ανάθεσης κοινών καθηκόντων στις υπηρεσίες
ακτοφυλακής της Ε.Ε..

Πιο συγκεκριμένα, στις θαλάσσιες μεταφορές, η εφαρμογή του
συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και
ενημέρωσης SafeSeaNet θα ενισχύσει την ασφάλεια υποδομών
και ατόμων καθώς και την προστασία περιβάλλοντος ενώ θα
δημιουργήσει και μια ενιαία βάση ανταλλαγής δεδομένων για την
επιτήρηση του Ναυτιλιακού τομέα της ΕΕ.
Στις οδικές μεταφορές, εφαρμόζεται το σύστημα ευφυών
μεταφορών (ITS), ένα σύστημα το οποίο αναπτύσσεται τα
τελευταία χρόνια και έχει ως στόχο την αύξηση της ασφάλειας
των χρηστών των μεταφορικών υπηρεσιών και μέσων, καθώς και
την επίλυση των προβλημάτων της ρύπανσης του περιβάλλοντος
και της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Επίσης, μέσα από την
υιοθέτηση τέτοιων τεχνολογιών, μπορούν να δημιουργηθούν νέα
είδη υπηρεσιών προς τους χρήστες και τους εργαζόμενους των
μεταφορικών υπηρεσιών, συμβάλλοντας έτσι εκτός των άλλων
και στην ανάπτυξη του κλάδου των μεταφορών.

Στις πολυτροπικές μεταφορές απαιτείται εξορθολογισμός των
κανόνων πολυτροπικής μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
για να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων
τρόπων μεταφοράς. Η ασφάλεια από «άκρο σε άκρο»
περιλαμβάνει αύξηση του επιπέδου ασφαλείας σε ολόκληρη την
αλυσίδα εφοδιασμού χωρίς να παρεμποδίζεται η ελευθερία των
συναλλαγών και επιδίωξη συνεργασίας για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων
όπως η πειρατεία.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την
άνεση των μεταφορών, μέσω των συστημάτων ITS είναι δυνατή η
αποτελεσματικότερη
διαχείριση
της
ζήτησης
και
της
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χωρητικότητας των οδικών αξόνων, γεγονός που οδηγεί στη
μείωση των κυκλοφοριακών συμφορήσεων, ειδικότερα στα
μεγάλα αστικά κέντρα, όπου το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι
συχνότερο και μεγαλύτερης έντασης. Επιπροσθέτως, τα νέα
«έξυπνα» συστήματα οδικής βοήθειας και ενημέρωσης καθιστούν
τη χρήση των οδικών δικτύων μια πιο άνετη εμπειρία για όλους
τους χρήστες.

χρεώσεις προς τους χρήστες καθίστανται δικαιότερες,
λαμβάνοντας υπόψη για παράδειγμα τον τύπο και την εκπομπή
ρύπων του οχήματος του κάθε χρήστη.
Έτσι, στηριζόμενη σε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο την αύξηση της χρήσης
των ITS αλλά και την προετοιμασία του εδάφους για τη νέα γενιά
ευφυών συστημάτων, εφαρμόζοντας τον τύπο των συνεργατικών
ευφυών συστημάτων (Cooperative – ITS) μέσω των οποίων θα
είναι εφικτή η ασύρματη σύνδεση μεταξύ οχημάτων με άλλα
οχήματα, με τις οδικές υποδομές και άλλου είδους χρήστες των
οδικών αξόνων.

Είναι κοινώς παραδεκτό πως η συμβολή των ITS στην ασφάλεια
των μεταφορών μπορεί να είναι επίσης μεγάλη. Αυτό έγκειται στο
γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των ατυχημάτων που
συμβαίνουν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινου λάθους, ειδικά στους
μεγάλους οδικούς άξονες, όπου οι υποδομές και η συντήρησή
τους είναι ιδανικές και υπάρχουν απόλυτα ασφαλείς συνθήκες.
Ως εκ τούτου, η εφαρμογή ευφυών συστημάτων θα μειώσει
αυτόν τον παράγοντα ατυχημάτων σε μεγάλο ποσοστό ή, σε
μελλοντικό στάδιο, θα τον εξαλείψει. Χαρακτηριστικό είναι πως
παρά τη μείωση του συνολικού αριθμού των δυστυχημάτων στην
Ευρωπαϊκή επικράτεια, περίπου 40.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή
τους σε τροχαίο ατύχημα στους δρόμους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κάθε χρόνο, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία του 90%
οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007).

1.2.7

Μείωση του κόστους των μεταφορών

Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα, ο στόχος της ΕΕ είναι η
δημιουργία ενός άρτιου δικτύου μεταφορών το οποίο θα ενισχύει
την ανταγωνιστικότητα της, θα βοηθά την ευκολότερη μετακίνηση
εμπορευμάτων και πολιτών και όλα αυτά με αυστηρή
προϋπόθεση τη βιωσιμότητα των Ευρωπαϊκών μεταφορών
(Λευκή Βίβλος, 2011). Ένα τέτοιο δίκτυο μεταφορών όμως, εκτός
από τα οφέλη που αποφέρει, διέπεται και από κάποια
επιβάρυνση. Αυτή η επιβάρυνση θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα
του συνολικού κόστους των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένου
τόσο του κόστους των υποδομών που απαιτούνται, όσο και του
εξωτερικού κόστους που δημιουργείται. Ως εξωτερικό κόστος
μπορούν να θεωρηθούν φαινόμενα όπως η ατμοσφαιρική
ρύπανση, η ηχορύπανση καθώς και η κυκλοφοριακή
συμφόρηση, παράγοντες δηλαδή οι οποίοι δεν έχουν άμεση
επίδραση στο δίκτυο των μεταφορών, αλλά όμως επηρεάζουν τη
ζωή των πολιτών με διαφορετικό, αρνητικό τρόπο. Ως εκ τούτου,
το εξωτερικό αυτό κόστος συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό
του συνολικού κόστους. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι το

Τέλος, ένας άλλος σημαντικός τομέας στον οποίο δύναται να
συμβάλουν οι ευφυείς τεχνολογίες είναι η μείωση των εκπομπών
των ρύπων οι οποίες προέρχονται από τις μετακινήσεις και τις
μεταφορές. Την παρούσα χρονική περίοδο δεν υπάρχει μεγάλος
αριθμός ευφυών τεχνολογιών (ITS) οι οποίες να έχουν ως
αντικείμενο τους τη μείωση των ρύπων, έτσι σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Ένωση οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να συμβάλουν
σε μεγαλύτερο βαθμό προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό μπορεί
να επιτευχθεί μέσω της συμβολής τους σε θέματα
αποτελεσματικών χρεώσεων για τη χρήση των μεταφορικών
υποδομών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου είδους
τεχνολογιών είναι το σύστημα ηλεκτρονικής συλλογής τελών
(electronic fee collection systems) με τη βοήθεια του οποίου, οι
14

φαινόμενο της συμφόρησης κοστίζει στην Ευρώπη το 1% του ΑΕΠ
της, ετησίως. Προς το παρόν, λόγω του οφέλους αλλά και του
εξωτερικού κόστους που δημιουργείται, η Ευρωπαϊκή πολιτική,
δικαιολογεί την εν μέρει δημόσια χρηματοδότηση του κόστους,
κάτι που όμως προβλέπεται να αλλάξει στο άμεσο μέλλον. Έτσι,
προβλέπεται η παροχή κινήτρων στους πολίτες, στους φορείς
εκμετάλλευσης αλλά και στους επενδυτές με σκοπό την ανάληψη
από μέρους τους υψηλότερου ποσοστού του κόστους απ’ ότι
σήμερα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εσωτερίκευσης του
εξωτερικού κόστους που δημιουργείται, ακολουθώντας μια
πολιτική επιβολής τελών για τη χρήση των υποδομών. Όσον
αφορά τις εμπορευματικές μεταφορές, προβλέπεται η επιβολή της
«οδηγίας για το αυτοκόλλητο ευρωπαϊκό σήμα τελών
κυκλοφορίας» σε μια προσπάθεια εσωτερίκευσης του εξωτερικού
κόστους που προκύπτει από τα βαρέα οχήματα.

συνολικά τα 550 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2020. Αξιοσημείωτο
είναι το γεγονός ότι από το παραπάνω ποσό, 215
δισεκατομμύρια ευρώ μπορούν να διατεθούν με σκοπό την
εξάλειψη σημείων τα οποία παρουσιάζουν έντονη συμφόρηση,
όπως επίσης το ότι σε αυτά τα ποσά δε συμπεριλαμβάνονται οι
επενδύσεις σε οχήματα, εξοπλισμό και υποδομές, χρεώσεις οι
οποίες δύναται να ανέβουν έως το ύψος του ενός
τρισεκατομμυρίου.
Η χρηματοδότηση των παραπάνω επενδύσεων πραγματοποιείται
και θα συνεχίσει να πραγματοποιείται από διαφοροποιημένες
πηγές χρηματοδότησης από δημόσιες αλλά και ιδιωτικές πηγές.
Χρειάζεται μια νέα προσέγγιση των χρηματοδοτικών μηχανισμών
και καλύτερος συντονισμός του Ταμείου Συνοχής και των
Διαθρωτικών Ταμείων. Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν
επαρκή εθνική χρηματοδότηση στο δημοσιονομικό σχεδιασμό
τους. Άλλες χρήσιμες πηγές χρηματοδότησης είναι τα συστήματα
εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους και η χρέωση τελών
χρήσης των υποδομών που ενισχύουν και τις επενδύσεις
καθιστώντας πιο ελκυστικά τα έργα υποδομών. Απαιτείται
αναδιάρθρωση των χρεώσεων και των φόρων στο πλαίσιο των
αρχών «ο ρυπαίνων πληρώνει» και «ο χρήστης πληρώνει». Ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων
αποτελούν τα ενωσιακά ομόλογα εκτέλεσης έργων με
χρηματοδότηση μέσω συμπράξεων δημόσιου / ιδιωτικού τομέα
μεγάλης κλίμακας έπειτα από αντικειμενική και επαρκή
αξιολόγηση.

Παρόμοια πολιτική επιβολής τελών θα ακολουθηθεί και για την
κατηγορία των επιβατηγών αυτοκινήτων. Στόχος είναι και σε αυτή
την περίπτωση, η εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους που
δημιουργείται από τη χρήση των αυτοκινήτων (ηχορύπανση,
ρύπανση του αέρα κλπ.).
1.3

Πολιτική επέκτασης των επενδύσεων στα συγκοινωνιακά
δίκτυα

Φυσικά, για την επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτούνται
σημαντικοί οικονομικοί πόροι. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
εκτιμήσεις, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ζήτησης για
μεταφορές απαιτούνται περισσότερα από 1,5 τρισεκατομμύρια
ευρώ για την εικοσαετία 2010 – 2030. Όσον αφορά την
ολοκλήρωση του δικτύου ΔΕΔ-Μ, στο οποίο αναφερθήκαμε
παραπάνω, υπολογίζεται πως το ύψος της δαπάνης θα αγγίξει

Ειδικότερα, η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)
αποτελεί ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο ενίσχυσης της
πολυτροπικότητας. Συστάθηκε το 2013 και στο πλαίσιο του
εγκρίθηκε επταετής προϋπολογισμός (2014 – 2020) ύψους €30,4
δισ. εκ των οποίων €24 δισ. προορίζονται για τον τομέα των
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μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού, το 2017, η
Επιτροπή αποφάσισε την επένδυση €2,7 δισ. σε 152 βασικά έργα
μεταφορών για την ενίσχυση κυρίως του ΔΕΔ – Μ. Η Επιτροπή
χορηγεί για αυτή την περίοδο €11,3 δισ. από τον προϋπολογισμό
του Ταμείου Συνοχής για τον CEF για τη βελτίωση των υποδομών
και την άμβλυνση των διαφορών μεταξύ τους σε 15 επιλέξιμες
χώρες οι οποίες είναι οι εξής: Βουλγαρία, Τσέχικη Δημοκρατία,
Εσθονία, Ελλάδα, Κροατία, Ουγγαρία, Κύπρος, Λετονία,
Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και
Σλοβενία.

1.4

1.4.1

Νομοθεσία για τις Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Πριν τη θέσπιση του Ν. 3887/2010 ο κλάδος των οδικών
εμπορευματικών μεταφορών είχε τα χαρακτηριστικά ενός
«κλειστού επαγγέλματος» με χαμηλή αποτελεσματικότητα. Ο Ν.
383/1976 για τα Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) και ο Ν.
1959/1991για τα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.) συνέθεταν
κατά κύριο λόγο το παλαιό νομοθετικό ιστό του κλάδου. Ένα από
τα βασικά σημεία ήταν ότι ο αριθμός των αδειών Φ.Δ.Χ.
καθοριζόταν διοικητικά και οι νομαρχίες ήταν αυτές που
αποφάσιζαν για την έκδοση νέων αδειών. Επίσης, οι άδειες
χωρίζονταν σε νομαρχιακές, εθνικές και διεθνείς με περιορισμούς
στη μεταφορά ανάμεσα στις κατηγορίες αδειών. Αυτοί οι
περιορισμοί δημιουργούσαν υπεραξία στα Φ.Δ.Χ. εμποδίζοντας
την είσοδο ανταγωνιστών στον κλάδο. Επιτρεπόταν η ελεύθερη
μεταβίβαση αδειών μέσω αγοραπωλησίας, δωρεάς ή
κληρονομιάς. Το κόμιστρο των εθνικών μεταφορών καθοριζόταν
διοικητικά. Δεν υπήρχαν κριτήρια για τη διατήρηση της άδειας των
Φ.Δ.Χ. με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν κίνητρα για ενσωμάτωση
νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, υπήρχαν περιορισμοί στην
απόκτηση Φ.Ι.Χ. και στην προσαρμογή της χωρητικότητάς τους.
Το νομοθετικό πλαίσιο επέτρεπε μόνο σε Φ.Δ.Χ. να μεταφέρουν
φορτία για λογαριασμό τρίτων, να εκτελούν συνδυασμένες
μεταφορές, να μεταφέρουν κενά εμπορευματοκιβώτια και να
μεταφέρουν ταυτόχρονα ψυχόμενα και μη φορτία. Επίσης, δεν
επιτρεπόταν στις διαμεταφορικές εταιρίες να έχουν δικό τους
στόλο φορτηγών αλλά να μισθώνουν Φ.Δ.Χ..

Θεσμικό Πλαίσιο Μεταφορών στην Ελλάδα

Σε γενικές γραμμές, το θεσμικό πλαίσιο για τον κλάδο των
μεταφορών στην Ελλάδα εναρμονίζεται με τους Κανονισμούς και
τους στόχους που έχει θέσει η Ε.Ε.. Σκοπός είναι η όσο το δυνατόν
εξάλειψη των στρεβλώσεων και η σύγκλιση με τις άλλες χώρες της
Ε.Ε. για τη δημιουργία ενός ενιαίου μεταφορικού χώρου που
εξασφαλίζει τη μείωση του μεταφορικού κόστους, προστατεύει το
περιβάλλον και ενισχύει την οικονομία. Οι αποκλίσεις της Ελλάδας
από τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ήταν σημαντικές για αυτό
ήταν αναγκαία η θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου με σκοπό
την απελευθέρωση του κλάδου των μεταφορών που θα
καθιστούσε την Ελλάδα περισσότερο ανταγωνιστική. Στη
συνέχεια, παρουσιάζονται δυο σημαντικά νομοθετήματα της
διαρθρωτικής μεταρρύθμισης στον κλάδο των μεταφορών που
έθεσαν τις βάσεις για περαιτέρω εκσυγχρονισμό του θεσμικού
πλαισίου.

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο στόχος ήταν η εξυγίανση του
κλάδου μέσω της απελευθέρωσης του και της άρσης των
περιορισμών του ανταγωνισμού. Με το Ν. 3887/2010
απελευθερώθηκαν οι άδειες των Φ.Δ.Χ. και τα κόμιστρα. Οι άδειες
δεν μεταβιβάζονται και δεν κληρονομούνται ενώ επετράπη η
έκδοση νέων αδειών – Άδεια Οδικού Μεταφορέα οι οποίες
ανανεώνονται κάθε 10 έτη. Τίθενται κριτήρια για την έκδοση
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αδειών που είναι αντικειμενικά και εναρμονισμένα με τους
ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Οι άδειες χωρίζονται πια σε εθνικές
και διεθνείς ενώ η κατοχή διεθνούς άδειας επιτρέπει και τις εθνικές
μεταφορές.

1.5

Η Ελλάδα σε εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές σχεδιάζει
τις εθνικές στρατηγικές δράσης για τον τομέα των μεταφορών και
της εφοδιαστικής αλυσίδας ώστε να μπορέσει να ενισχύσει το
ρόλο της στο διεθνές ανταγωνιστικό χώρο των μεταφορών και να
αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που αναδύονται.

Επιπρόσθετα, ο Ν. 4093/2012 θεσμοθέτησε την άρση εμποδίων
του κλάδου όπως την απελευθέρωση της μεταφοράς υγρών
καυσίμων και την ελεύθερη μετατροπή αδειών Φ.Δ.Χ. σε άδειες
βυτιοφόρων. Επιτρέπεται η μίσθωση Φ.Ι.Χ. ενώ μηδενίστηκαν και
οι υπεραξίες των Φ.Δ.Χ..

1.4.2

Εθνική Στρατηγική Μεταφορών &Logistics

1.5.1

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (ΕΣΣΜ)

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών είναι ένα συμβουλευτικό
έργο με πρωταρχικό στόχο να αποτελέσει τη βάση για την
αειφόρο ανάπτυξη των υποδομών και των υπηρεσιών του
μεταφορικού συστήματος της Ελλάδας, μεσοπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα, η οποία θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα
του τομέα των μεταφορών της χώρας. Το ΕΣΣΜ ξεκίνησε στις 15
Μαΐου 2017 και θα καθορίσει την αναπτυξιακή στρατηγική δράση
στον τομέα των μεταφορών με χρονικό ορίζοντα την εικοσαετία.
Τα έργα και τα μέτρα υποδομών που περιλαμβάνει αποσκοπούν
στην επίτευξη των παρακάτω πέντε στρατηγικών στόχων:

Νομοθεσία για την Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ο νόμος 4302/2014 αφορά στη ρύθμιση θεμάτων εφοδιαστικής
αλυσίδας με σκοπό την αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας ως
διαμετακομιστικού κόμβου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Ν.
4302/2014 ορίζει τις έννοιες των Logistics και 3PL επιχειρήσεων και
επιτρέπει την ταυτόχρονη άσκηση περισσότερων από μιας
δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής με σκοπό τις οικονομίες κλίμακας.
Επιτρέπεται η εγκατάσταση Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής
και εκτός βιομηχανικών περιοχών με όρους δόμησης που ισχύουν
και για τα βιομηχανικά κτίρια και γενικά απλουστεύεται και
επιταχύνεται η σχετική διαδικασία.

•
•
•
•

Επίσης, προωθείται η Πράσινη Εφοδιαστική με την εφαρμογή
συστημάτων καταγραφής των περιβαλλοντικών επιδόσεων των
επιχειρήσεων, όπως το αποτύπωμα άνθρακα.

•

Καθορίζεται
νέα
μορφή
επιχειρηματικού
πάρκου,
το
Επιχειρηματικό/ Εμπορευματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Εθνικής
Εμβέλειας στο οποίο δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο
επιχειρήσεις που ανήκουν στο χώρο της Εφοδιαστικής, σε έκταση
τουλάχιστον 300 στρεμμάτων που εξασφαλίζει υποχρεωτικά
πρόσβαση σε συνδυασμένη μεταφορά.

Ενίσχυση οικονομικής ανάπτυξης και αποδοτικότητας
Ενίσχυση περιφερειακής και διεθνούς συνδεσιμότητας
μεταφορών
Διασφάλιση περιβαλλοντικής βιωσιμότητας
Ενίσχυση προσβασιμότητας και κοινωνικής ένταξης
των πολιτών
Διασφάλιση ασφάλειας και προστασίας

Ενώ οι πυλώνες που προτείνονται στο Σχέδιο είναι οι εξής:
1. Ενίσχυση ασφάλειας, βιωσιμότητας, αποδοτικότητας
και ανταγωνιστικότητας των μεταφορών
2. Βελτίωση αποδοτικότητας και πολυτροπικότητας του
Άξονα ΠΑΘΕ
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3. Ενίσχυση διεθνούς χερσαίας συνδεσιμότητας
4. Υποστήριξη του τομέα του Τουρισμού
5. Ενίσχυση συνδεσιμότητας των ελληνικών νησιών
6.
Βελτίωση
αποδοτικότητας
του
τομέα
της
εφοδιαστικής αλυσίδας
7. Ανάπτυξη αποδοτικού συστήματος αστικών και
προαστιακών δημόσιων συγκοινωνιών σε συνάρτηση
με το εθνικό σύστημα μεταφορών
8. Προώθηση κινητικότητας & ανάπτυξης
9. Διερεύνηση μελλοντικών ευκαιριών

δράσεις αυτές στηρίζονται σε τρεις βασικούς στρατηγικούς
άξονες:
•
•
•

Η υλοποίηση του ΕΣΣΜ προβλέπεται έως το 2037 να επιφέρει
σημαντικά αποτελέσματα με σημαντικά κοινωνικοοικονομικά
οφέλη δηλαδή, εξοικονόμηση χρόνου μετακίνησης, λειτουργικού
κόστους των οχημάτων, μείωση οδικών ατυχημάτων και
εξοικονόμηση περιβαλλοντικού εξωτερικού κόστους. Ενδεικτικά,
να αναφερθεί ότι αναμένεται μείωση των οχηματοχιλιομέτρων
κατά περίπου 12%, περίπου 20% της συνολικής κυκλοφορίας των
λεωφορείων θα είναι εκτρεπόμενη από άλλα μέσα μεταφοράς,
ενώ η συνολική επιβατική σιδηροδρομική κίνηση θα αυξηθεί κατά
44%. Η συνολική εμπορευματική σιδηροδρομική κίνηση θα
αυξηθεί επίσης κατά περίπου 35%. Σχετικά με τις θαλάσσιες
μεταφορές, η θαλάσσια επιβατική κίνηση θα αυξηθεί κατά
περίπου 17% ενώ δεν αναμένεται σημαντική αύξηση στη
θαλάσσια εμπορευματική κίνηση. Αμελητέα θα είναι τέλος, η
μεταβολή στις εναέριες επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές.

1.5.2

Η Ελλάδα να γίνει ηγετικό ευρωπαϊκό κέντρο εφοδιαστικής
αλυσίδας για διεθνείς εμπορευματικές
μεταφορές με
έμφαση στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.
Αποτελεσματικά εθνικά logistics με σκοπό τη μείωση του
κόστους εφοδιαστικής αλυσίδας για τον τελικό
καταναλωτή.
Τα logistics να γίνουν στρατηγικό μέρος των λειτουργιών
του δημόσιου τομέα συμβάλλοντας θετικά στις κρατικές
αλυσίδες αξίας.

Ενδεικτικά, αναφέρονται παρακάτω κάποιες από τις δράσεις με τη
μεγαλύτερη επίδραση στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην επίτευξη
των στόχων του σχεδίου δράσης:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εφοδιαστική Αλυσίδα

Το 2017 εγκρίθηκε το εθνικό σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική
αλυσίδα με χρονικό ορίζοντα μια τριετία. Περιλαμβάνει 35 δράσεις
και βασικό σκοπό έχει την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού,
αποτελεσματικού και αποδοτικού τομέα logistics ο οποίος θα
καθιερώσει την Ελλάδα ως διεθνή διαμετακομιστικό κόμβο. Οι
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Διευκόλυνση των διαδικασιών διαχείρισης transit φορτίου
και παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας
Μηχανισμός προσέλκυσης transit εμπορευματικών ροών
Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που σχετίζεται
με την εφοδιαστική αλυσίδα
Δημιουργία κέντρων agrologistics
Εφαρμογή τεχνικών logistics στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
Μετατροπή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών σε logistics
hub διεθνούς εμβέλειας
Απλοποίηση τελωνειακών διαδικασιών
Καθιέρωση ισχυρού συστήματος road enforcement
Ενίσχυση του συστήματος eCRM
Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός του κύριου μέρους του
οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου.

1.6

Θεωρητικό Υπόβαθρο για την
Στατιστικά στοιχεία για την Ε.Ε.

Πολυτροπικότητα

&

δραστηριοτήτων, στον τελικό καταναλωτή. Η πολυτροπική
μεταφορά αποτελεί σημαντική καινοτομία στις υπηρεσίες
μεταφορών καθώς πραγματοποιείται με ένα συμβόλαιο και ο
διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την door – to – door μεταφορά
υπό συμφωνημένη τιμή και χρονικό όριο, εξασφαλίζοντας έτσι
την ανεμπόδιστη, ασφαλή και γρήγορη υπηρεσία.

Η πολυτροπικότητα (multimodality) στον κλάδο των μεταφορών
αφορά στη χρήση περισσότερων του ενός μέσων μεταφοράς για
το ίδιο "ταξίδι", τόσο για τη μεταφορά εμπορευμάτων όσο και για
τη μεταφορά επιβατών. Ουσιαστικά, η πολυτροπικότητα αξιοποιεί
και συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του κάθε μέσου μεταφοράς
προσπαθώντας να εξαλείψει τα αδύνατα σημεία, αυξάνοντας την
αποτελεσματικότητα στις μεταφορές. Όσο υψηλότερη είναι η
συμπληρωματικότητα των μέσων μεταφορών και το επίπεδο της
πολυτροπικότητας τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το σύστημα
μεταφορών. Αυτή η αποτελεσματικότητα μεταφράζεται σε
βελτιωμένες παρεχόμενες υπηρεσίες του κλάδου των μεταφορών
προς τους επιβάτες και τους μεταφορείς, σε αποσυμφόρηση των
οδικών δικτύων, σε μεγαλύτερη ασφάλεια και σε έναν κλάδο
περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ακαδημαϊκό χώρο στην επίδραση
της πολυτροπικότητας στο εμπόριο. Οι Sheperd et al. (2011)
μελέτησαν τη σχέση της πολυτροπικής συνδεσιμότητας των
μεταφορών με τον όγκο του εμπορίου στα κράτη – μέλη της
Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC) και
συμπέραναν ότι η βελτίωση της πολυτροπικής συνδεσιμότητας
στην περιοχή της APEC κατά 5%, θα οδηγούσε σε αύξηση των
εξαγωγών σε ποσοστό 4% περίπου και μεταξύ 2% με 6% ανά
κράτος – μέλος της APEC. Οι οικονομίες που είναι περισσότερο
ανοιχτές και ενσωματωμένες στις παγκόσμιες αγορές με ισχυρές
βάσεις συνδεσιμότητας είναι αυτές που απολαμβάνουν τα
μεγαλύτερα οφέλη. Μάλιστα, η επίδοση των οικονομιών στις
υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελούν τον παράγοντα της
πολυτροπικής συνδεσιμότητας που έχει τη μεγαλύτερη επίδραση
στο εμπόριο.

Η πολυτροπικότητα στη μετακίνηση των επιβατών προσφέρει
άνεση, μειωμένο κόστος, ταχύτητα και ασφάλεια. Η πολυτροπική
μεταφορά εμπορευμάτων αφορά στη μεταφορά εμπορευμάτων
σε εμπορευματοκιβώτια ή οχήματα με χρήση πολλαπλών μέσων
μεταφοράς (σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και οδικών). Η
πολυτροπικότητα μειώνει τους χειρισμούς του φορτίου, τις
απώλειες και τις ζημιές και επιτρέπει την ταχύτερη μεταφορά των
εμπορευμάτων.

Στην Ευρώπη, όπως και σε πολλές άλλες περιοχές παγκοσμίως,
το φορτηγό κυριαρχεί στις εμπορευματικές μεταφορές (49% σε
όρους τονοχιλιομέτρων, ενώ αν αφαιρεθεί η θαλάσσια μεταφορά
αγγίζει το 70%) (Tavasszy, 2015). Μείωση στις μεταφορές με
φορτηγό έχει σημειωθεί τα τελευταία έτη μόνο σε αγορές όπου
λειτουργούν διατροπικές μεταφορές.

Η πολυτροπική μεταφορά είναι ένα σύστημα μεταφορικών
λειτουργιών χωρίς εμπόδια και κενά και οικονομικά αποδοτικό
που προσφέρει στο μεταφορέα τη μέγιστη ευελιξία να αποφασίσει
την καλύτερη συνδυαστική χρήση διαφορετικών μέσων
μεταφοράς μέσα σε μια χώρα ή μεταξύ χωρών (Etu J. E.
&Oyedepo O. J., 2017). Σύμφωνα με τον Alderton (1995), το
πολυτροπικό σύστημα είναι μια διαδικασία βελτιστοποίησης της
τοποθεσίας, της μετακίνησης και της αποθήκευσης των πόρων
από το σημείο της προέλευσης, μέσω ποικίλων οικονομικών

Ο συνολικός όγκος των συνδυασμένων μεταφορών στην
Ευρώπη, που περιλαμβάνει τις συνοδευόμενες και τις
ασυνόδευτες μεταφορές, αριθμούσε 22,5 εκατ. TEU το 2017, ήταν
δηλαδή αυξημένος κατά 7,2% από το 2015 και κατά 51% από το
2005. Οι διατροπικές σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ευρώπη
κατά την περίοδο 2005 – 2016 έχουν σημειώσει σημαντική
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βελτίωση. Σε όρους τονοχιλιομέτρων αυξήθηκαν κατά 32,5% και
σε όρους τόνων κατά 50,2% όταν οι αντίστοιχες μεταβολές στις
συνολικές σιδηροδρομικές μεταφορές ήταν 1,3% και -4,7% (UIC,
2019). Την περίοδο 2007 – 2017 o στόλος βαγονιών για
συνδυασμένες μεταφορές αυξήθηκε στην Ευρώπη κατά 15%.

Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, ΠΑΘΕ κλπ). Επίσης, αναμένεται να
παραδοθούν στο άμεσο μέλλον και αρκετά άλλα έργα οδικών
σιδηροδρομικών και θαλάσσιων υποδομών (Ε65 κλπ), μέσω των
οποίων θα συμπληρωθεί σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό ο χάρτης
των μεταφορικών υποδομών στην Ελλάδα. Έτσι, παράλληλα με τη
μεγάλη βελτίωση σε όρους άνεσης και ασφάλειας, μέσω των
μοντέλων σύγχρονης διαχείρισης που διέπουν τις νέες αυτές
υποδομές, διασφαλίζεται η αδιάκοπη τήρηση των απαραίτητων
προδιαγραφών σε όλους τους τομείς λειτουργίας τους, αλλά και
η βελτίωση των ήδη υπαρχουσών υποδομών και υπηρεσιών
ακολουθώντας κατά πόδας τις διεθνείς εξελίξεις αλλά και τις
οδηγίες της ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση. Η συνεχής
παρακολούθηση των τιμών του CO2 που εκπέμπεται στην
ατμόσφαιρα, η εφαρμογή σύγχρονων ευφυών συστημάτων
όπως
το
“eCall”
και
άλλες
πολλές
δράσεις
που
πραγματοποιούνται στα σύγχρονα ελληνικά οδικά δίκτυα
διασφαλίζουν την τήρηση των προδιαγραφών και των στόχων
που θέτει η ΕΕ και κατ’ επέκταση την ασφάλεια, την άνεση και την
υποδειγματική εξυπηρέτηση των οδηγών. Η αναβάθμιση των
υποδομών των λιμένων και των υπηρεσιών που προσφέρουν, οι
συνέργειες με άλλους λιμένες στην Ε.Ε. και η ενίσχυση της
συνδεσιμότητάς τους με τα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα της
χώρας ενισχύουν την πολυτροπικότητα. Παράλληλα, η σταδιακή
περαιτέρω απελευθέρωση του κλάδου των μεταφορών και η
εξάλειψη των περιορισμών βελτιώνει την ανταγωνιστική θέση της
Ελλάδας στην Ε.Ε..

Το ποσοστό των συνδυασμένων μεταφορών της μορφής rail /
road στο σύνολο της αγοράς του οδικού μεταφορικού έργου
κυμαίνεται από 15 – 18%, οι συνδυασμένες μεταφορές short sea /
road καλύπτουν το 20% του συνόλου των short sea μεταφορών
και οι συνδυασμένες μεταφορές Inland waterways / road το 9 με
11% του συνολικού έργου των μεταφορών εσωτερικών πλωτών
οδών (Pape, M., 2018).
Σύμφωνα με μελέτη της UIRR (2018) για τις ευρωπαϊκές rail – road
συνδυασμένες μεταφορές που προκύπτει από τα στοιχεία των
μελών της Ένωσης, το 2017 σημειώθηκε ιδιαίτερη αύξηση στις
αποστολές (+5,48%) φτάνοντας τις 3,2 εκατ. ετησίως ενώ σε
όρους τονοχιλιομέτρων η αύξηση ήταν ακόμα μεγαλύτερη
(+8,7%). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διακινούμενος όγκος μεταξύ
Ευρώπης και Ασίας που διαχειριζόταν από μέλη της UIRR
αυξήθηκε κατά 38% το 2017.

1.7

Συμπεράσματα

Κλείνοντας το παρόν κεφάλαιο, θα μπορούσε κάποιος να
παρατηρήσει ότι οι παραπάνω πολιτικές της ΕΕ έχουν
αυξανόμενη σημασία για τη χώρα μας, δεδομένου ότι έχουν
επιτευχθεί άλματα προόδου τα τελευταία χρόνια στους
περισσότερους τομείς που αναφέρονται παραπάνω ενώ γίνονται
προσπάθειες και για τον εκσυγχρονισμό του εθνικού θεσμικού
πλαισίου του κλάδου των μεταφορών. Ειδικότερα, παραδόθηκαν
προς χρήση, σύγχρονα οδικά δίκτυα που πληρούν όλες τις
σύγχρονες προδιαγραφές άνεσης και ασφάλειας για τον πολίτη –
οδηγό (Iόνια Οδός, Ολυμπία Οδός, Μορέας, Εγνατία Οδός,
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μεταφορικά κόστη στις παράκτιες χώρες και το 60% στις χώρες
που περικλείονται από ξηρά (Limao & Venables, 2001).

Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΤΗΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ –
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
2.1

Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα δυνατά και αδύνατα
χαρακτηριστικά και οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που έχει να
αντιμετωπίσει η Ελλάδα ως διαμετακομιστικός κόμβος της ΝΑ
Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται το προφίλ της
Ελλάδας σε σχέση με την επίδοσή της στη διεθνή εφοδιαστική
αλυσίδα, την εξυπηρέτηση του εμπορίου και τη διεθνή
ανταγωνιστικότητα. Παρουσιάζεται η νέα πραγματικότητα σε
σχέση με τα έργα υποδομών αλλά και με τις διεθνείς τάσεις και
εξελίξεις που μπορεί να αποτελέσουν είτε ευκαιρία είτε απειλή για
την Ελλάδα και το ρόλο της ως κεντρικού διαμετακομιστικού
κόμβου. Προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις που οι εμπλεκόμενοι
φορείς είναι αναγκαίο να αναλάβουν ώστε να εδραιωθεί αυτός ο
ρόλος προς όφελος όλων.

Εισαγωγή

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας την καθιστά την πρώτη πύλη
που συναντά ο μεταφορικός φόρτος από την Ασία προς την
Ευρώπη, την αγορά των 500 εκατ. καταναλωτών.
Η Ελλάδα διαθέτει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ώστε να
αποτελέσει επί της ουσίας τον κύριο διαμετακομιστικό κέντρο της
ΝΑ Ευρώπης αλλά και για να ενισχύσει τη θέση της σε ολόκληρη
την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, αρκεί να αξιοποιήσει τις
ευκαιρίες χρηματοδότησης και επενδύσεων, να εξαλείψει
διαχειριστικά και άλλα εμπόδια και να γίνει πιο ανταγωνιστική.
Άλλωστε ο επαναπροσανατολισμός των εμπορικών δρόμων από
τη Δύση στην Ανατολή ευνοεί την Ελλάδα.

2.2

Γενικά, για να ενσωματωθεί μια χώρα στις περιφερειακές και
παγκόσμιες μεταφορικές αλυσίδες απαιτούνται επενδύσεις για
νέες μεταφορικές υποδομές (τοπικής, περιφερειακής και διεθνούς
εμβέλειας) και για τη βελτίωση της μεταφορικής ικανότητας των
υφιστάμενων υποδομών μειώνοντας το μεταφορικό κόστος από
τη χώρα προέλευσης προς τη χώρα προορισμού της εμπορικής
συναλλαγής.

Αξιολόγηση Υφιστάμενης κατάστασης
Ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας

&

Διεθνής

Επί σειρά ετών, η Ελλάδα για ποικίλους λόγους έχανε σημαντικές
ευκαιρίες να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα όπως η
στρατηγική γεωγραφική της θέση. Σύμφωνα με παλαιότερη
μελέτη της Alpha Bank (2008), τα αίτια γι’ αυτό το γεγονός όσον
αφορά στους διεθνείς ελληνικούς λιμένες είναι:
•
•

Οι μεταβλητές που συνιστούν το μεταφορικό κόστος είναι η
απόσταση, η γεωγραφία, οι υποδομές, η τεχνολογία, το κόστος
των καυσίμων και οι εμπορικές διευκολύνσεις (Behar & Venables,
2011). Σύμφωνα με μελέτες, η μείωση του κόστους που σχετίζεται
με τις υποδομές έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτή που
προέρχεται από μείωση δασμών και φραγμών του εμπορίου. Οι
διαφορές στις υποδομές εξηγούν το 40% των διαφορών στα

•
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Ο εκτεταμένος κρατισμός στη διαχείριση επιχειρήσεων.
Ο αποκλεισμός του ανταγωνισμού με έλλειψη κάθε
μορφής επιχειρηματικότητας.
Η ουσιαστική αδιαφορία για τη σχέση μεταξύ της αξίας των
προσφερόμενων υπηρεσιών και του κόστους προσφοράς
τους κυρίως λόγω του αυξανόμενου εργατικού κόστους.
Αν υπάρχει η δυνατότητα αυξάνεται η τιμή των
προσφερόμενων υπηρεσιών διαφορετικά συσσωρεύονται
χρέη που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

•

Οι ενίοτε υπερβολικές συνδικαλιστικές πρακτικές που
ενδεχομένως να οδηγούν σε μείωση πελατών.

συνδεσιμότητας μιας
πολυτροπικότητας.

Η οικονομική κρίση που βίωσε η Ελλάδα από το 2009 και έπειτα
επηρέασε σημαντικά τις επενδύσεις των υποδομών. Σύμφωνα με
στοιχεία της PwC, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των ελληνικών
έργων υποδομών είχε αυξηθεί ιδιαίτερα κατά την περίοδο της
κρίσης ενώ το 2017 μειώθηκε ελαφρώς λόγω της ολοκλήρωσης
σημαντικών έργων.

αλλά

και

το

επίπεδο

της

Η διαχρονική εξέλιξη του δείκτη όπως φαίνεται στον πίνακα 1 και
στο διάγραμμα 1 για την περίοδο 2007 – 2018 υποδεικνύει το
διαχωρισμό δυο διακριτών φάσεων: η μια κατά την περίοδο 2007
– 2012 όπου ο δείκτης παρουσιάζει ραγδαία πτώση και η μια κατά
την περίοδο 2012 – 2018 όπου ο δείκτης ξεκινά μια εντυπωσιακά
αυξητική πορεία. Το 2007 η κατάταξη της Ελλάδας ήταν στην 29η
θέση, το 2012 εν μέσω οικονομικής κρίσης βρέθηκε στην 69η
θέση, για να βελτιώσει τη θέση της το 2018 και να βρεθεί στην 42η
σειρά κατάταξης.

Στη συνέχεια, μέσω κάποιων ενδεικτικών διεθνών δεικτών
παρουσιάζεται η επίδοση της Ελλάδας σε διάφορους τομείς που
αφορούν στις μεταφορικές υποδομές, την εφοδιαστική αλυσίδα
και την πολυτροπικότητα καθώς και η ανταγωνιστική της θέση
ανάμεσα σε άλλες γείτονες χώρες.

2.2.1

χώρας

Την ίδια περίπου πορεία σε γενικές γραμμές ακολουθούν και οι
περισσότεροι επιμέρους δείκτες. Το 2010 και 2012 σε σχέση με την
πριν την οικονομική κρίση εποχή, δηλαδή το 2007, οι δείκτες
επιδεινώνονται σημαντικά χάνοντας πολλές θέσεις στην
κατάταξη. Το 2014 υπάρχει σημαντική βελτίωση σε όλους τους
δείκτες. Το 2016 συνεχίζεται η άνοδος για όλους σχεδόν τους
δείκτες, όμως με αυξήσεις μικρότερης κλίμακας. Εξαίρεση
αποτελούν οι δείκτες customs και logistics competence που
επιδεινώθηκαν ελαφρώς ενώ ο δείκτης international shipments
παρέμεινε σταθερός. Το 2018 βελτιώνονται σημαντικά οι δείκτες
international shipments, logistics competence ενώ οι υπόλοιποι
επιδεινώνονται ελαφρώς. Οι δείκτες infrastructure και international
shipments είναι αυτοί που το 2018 βρίσκονται σε βελτιωμένη θέση
σε σχέση με το 2007 στη τιμή της επίδοσης όχι όμως και στην
κατάταξη γεγονός που υποδηλώνει ότι ο ανταγωνισμός είναι
ισχυρός και δεν αρκεί μόνο να σημειώνονται βελτιώσεις σε μια
χώρα σε σχέση με την πρότερη κατάστασή της αλλά είναι
επιβεβλημένη η προσαρμογή στις διεθνείς εξελίξεις που αλλάζουν
ραγδαία.

Δείκτης LPI (Logistics Performance Index)

Ο διεθνής δείκτης LPI (Logistics Performance Index) που
υπολογίζεται από την Παγκόσμια Τράπεζα αποτελεί το
σταθμισμένο μέσο όρο της βαθμολογίας που συγκεντρώνει η
κάθε χώρα σε έξι επιμέρους δείκτες: Customs, Infrastructure,
International Shipments, Logistics Competence, Tracking &
Tracing, Timeliness.
Ο δείκτης Infrastructure περιλαμβάνει τόσο τις φυσικές υποδομές
όσο και τις υποδομές τηλεπικοινωνιών. Ωστόσο σύμφωνα με
τους Celebi, et al. (2014), οι διαφορές στο δείκτη έχουν σημαντική
συσχέτιση με την ποιότητα των οδικών αξόνων και των λιμένων,
που κυριαρχούν στη μεταφορά φορτίων. Ο δείκτης Logistics
Competence είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικός για το επίπεδο της
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Πηγή: World Bank
Εικόνα 4: Δείκτης LPI και επιμέρους δείκτες 2018 – Greece

Logistics Performance Index - Greece, 2007 - 2018
2007 Rank out 2010 Rank out 2012 Rank out 2014 Rank out 2016 Rank out 2018 Rank out
of 150
of 155
of 155
of 160
of 160
of 160
LPI total score
3,36
29
2,96
54
2,83
69
3,2
44
3,24
47
3,2
42
Customs
3,06
31
2,48
68
2,38
94
3,36
28
2,85
55
2,84
47
Infrastructure
3,05
International Shipments 3,11
Logistics competence 3,33

35
37

2,94
2,85

45
73

2,88
2,69

53
87

3,17
2,97

42
62

3,32
2,97

37
64

3,17
3,3

38
35

28

2,69

65

2,76

73

3,23

40

2,91

60

3,06

48

Tracking & Tracing

3,53

27

3,31

43

2,98

63

3,03

61

3,59

30

3,18

45

Timeliness

4,13

16

3,49

67

3,32

67

3,5

54

3,85

34

3,66

42

Πηγή: World Bank, ίδια επεξεργασία

Πίνακας 1: Δείκτης LPI (Logistics Performance Index) και των επιμέρους 6 δεικτών του & κατάταξη της Ελλάδας, 2007 - 2018
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Ακολουθούν οι απεικονίσεις της διαχρονικής εξέλιξης του
σημαντικού υποδείκτη του LPI, αυτού της επάρκειας στην
εφοδιαστική αλυσίδα.

Logistics competence
3.5
3

LPI Score & Infrastructure - Greece, 2007 - 2018
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Πηγή: World Bank, ίδια επεξεργασία
Διάγραμμα 2: Διαχρονική Εξέλιξη του επιμέρους δείκτη Logistics Competence,
2007 – 2018

Πηγή: World Bank, ίδια επεξεργασία
Διάγραμμα 1: Διαχρονική Εξέλιξη του δείκτη LPI και του επιμέρους δείκτη
Infrastructure, 2007 – 2018

Σε μια συγκριτική ανάλυση με άλλες χώρες, φαίνεται πως η
Ελλάδα το 2018 βρισκόταν σε πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση με
την Τουρκία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία με παγκόσμια
κατάταξη στην 42η θέση, ενώ στον επιμέρους δείκτη των
υποδομών η Τουρκία έχει ελαφρώς υψηλότερη επίδοση.
Αναφορικά με τον υποδείκτη logistics competence, η Ελλάδα
κατέχει την 48η θέση το 2018, αφήνοντας πίσω την Τουρκία και τη
Βουλγαρία. Σημαντικό για την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας
στη Μεσόγειο είναι ότι υστερεί σημαντικά σε όλους τους
επιμέρους δείκτες από άλλες μεσογειακές χώρες της Ε.Ε., όπως
την Ιταλία και την Ισπανία.
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Ανάλυση του δείκτη LPI, 2018
Country
LPI
LPI
Customs
Rank
Score
German
1
4.2
1
4.09
y
Spain
17
3.83
17
3.62
Italy
19
3.74
23
3.47

Infrastructure

International
shipments
4
3.86

Logistics
competence
1
4.31

Tracking &
tracing
2
4.24

Timeliness
3

4.39

1

4.37

19

3.84

6

3.83

18

3.8

19

3.83

20

4.06

18

3.85

21

3.51

24

3.66

18

3.85

17

4.13

Czech
Republic
Hungary

22
31

3.68
3.42

30
27

3.29
3.35

26
30

3.46
3.27

10
43

3.75
3.22

20
38

3.72
3.21

24
26

3.7
3.67

16
32

4.13
3.79

Israel

37

3.31

29

3.32

28

3.33

75

2.78

34

3.39

32

3.5

48

3.59

Greece

42

3.2

47

2.84

38

3.17

35

3.3

48

3.06

45

3.18

42

3.66

Turkey

47

3.15

58

2.71

33

3.21

53

3.06

51

3.05

42

3.23

44

3.63

Romania

48

3.12

80

2.58

51

2.91

48

3.18

47

3.07

41

3.26

39

3.68

Bulgaria

52

3.03

42

2.94

64

2.76

41

3.23

55

2.88

59

3.02

65

3.31

Πηγή: World Bank, ίδια επεξεργασία

Πίνακας 2: Συγκριτική Ανάλυση του δείκτη LPI, 2018
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2.2.2

Δείκτης Global Competitiveness

τιμή του δείκτη συνδεσιμότητας οδικού δικτύου την κατατάσσει
στην 63η θέση, υποδεικνύοντας σοβαρές ελλείψεις, ενώ αντίθετα
παρουσιάζει καλές επιδόσεις στη συνδεσιμότητα τακτικών
θαλάσσιων μεταφορών και στις υπηρεσίες θαλάσσιων
μεταφορών. Τέλος, η επίδοση της Ελλάδας παραμένει χαμηλή σε
σχέση με τις υπηρεσίες σιδηροδρομικού δικτύου, ενώ με βάση την
πυκνότητα των σιδηροδρόμων η Ελλάδα κατατάσσεται στην 45η
θέση.

Σύμφωνα με την έκθεση Global Competitiveness Report 2017 –
2018 του World Economic Forum, η Ελλάδα κατέχει την 87η θέση
μεταξύ 137 χωρών, παγκοσμίως, υποβαθμισμένη κατά μια θέση
σε σχέση με την έκθεση της προηγούμενης χρονιάς. Η ασθενής
ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας παγκοσμίως σχετίζεται,
σύμφωνα με τη μελέτη, με την αστάθεια των εφαρμοζόμενων
πολιτικών, την υψηλή φορολογία και τη γραφειοκρατία.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι την καλύτερη επίδοση στους
επιμέρους πυλώνες της έκθεσης τη σημειώνει στον πυλώνα
«Υποδομές» όπου κατέχει την 38η θέση.

Global Competitiveness Index - Infrastructure
2018-2019

Αναλύοντας τον πυλώνα «Υποδομές» στους υποδείκτες που
αφορούν στις μεταφορές, είναι φανερό ότι η ποιότητα του οδικού
δικτύου, που παρουσιάζει σημαντική βελτίωση το 2017 σε σχέση
με το 2016, έχει επηρεάσει θετικά το δείκτη, καθώς από την 59η
θέση ανεβαίνει στην 44η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.
Αναφορικά με τις υποδομές στους λιμένες, η Ελλάδα μείωσε την
ανταγωνιστικότητά της το 2017 σε σχέση με το 2016 και από την
47η θέση κατέβηκε στην 52η, αν και η απόλυτη τιμή του δείκτη
παρέμεινε σταθερή. Είναι φανερό ότι η Ελλάδα υστερεί στον τομέα
των σιδηροδρομικών μεταφορών ακόμη περισσότερο, με την τιμή
του δείκτη να βρίσκεται σταθερή, αλλά σε χαμηλό επίπεδο,
καταλαμβάνοντας την 66η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Value

Rank / 140

Global Competitiveness Index

4.02

57

2nd pillar: Infrastructure

76.2

38

66.9

63

4.7

36

17

45

3

77

Value (1-100)

2.01 Road Connectiv ity Index
Value (1-100)

2.02 Quality of roads
Value (1-7)

2.03 Railroad Density

Στην αντίστοιχη έκθεση του 2018, η δομή και ο τρόπος
υπολογισμού
του
δεύτερου
πυλώνα
«Υποδομές»
έχει
τροποποιηθεί ενσωματώνοντας κάποιους νέους υποδείκτες
όπως το δείκτη συνδεσιμότητας οδικού δικτύου και το δείκτη
συνδεσιμότητας τακτικών θαλάσσιων μεταφορών. Η τιμή του
γενικού δείκτη ανταγωνιστικότητας παραμένει σταθερή, ενώ η
Ελλάδα καταλαμβάνει την 57η θέση. Στον πυλώνα «Υποδομές»
εξακολουθεί να έχει καλές επιδόσεις, κατέχοντας την 38η θέση. Η

Value (km of roads /square km)
2.04 Efficiency of train serv ices

Πηγή: World Econom ic Forum , Ίδια επεξεργασία
Πίνακας 3: Global Competitiveness Index and Infrastructure, 2018 – 2019
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Global Competitiveness Index - Infrastructure
2015-2016

2016-2017

2017-2018

Value (1-7)

Rank/140

Value (1-7)

4.02

81

4

86

4.02

87

4.83

34

4.8

37

4.9

38

2.02 Quality of roads

4.3
4.3

57
56

4.2
4.3

64
59

4.3
4.5

53
44

2.03 Quality of railroad infrastructure

2.8

59

2.8

62

2.8

66

2.04 Quality of port infrastructure

4.6

48

4.5

47

4.5

52

Global Competitiveness Index
nd

2

pillar: Infrastructure

2.01 Quality of ov erall infrastructure

Πηγή: World Econom ic Forum , Ίδια επεξεργασία
Πίνακας 4: Global Competitiveness Index and Infrastructure, 2015 – 2016, 2016 – 2017 & 2017 – 2018
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Rank/138 Value (1-7) Rank/138
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2.2.3

Liner Shipping Connectivity Index

την περίοδο 2009- 2011. Μάλιστα, το 2018 παρουσιάζει μια
αξιοσημείωτη άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος
φτάνοντας τη μεγαλύτερη τιμή του, συγκεκριμένα 59,4. Η Τουρκία
ακολουθεί και αυτή σταθερά ανοδική πορεία και σε σχέση με την
Ελλάδα παρουσιάζει ελαφρώς καλύτερη επίδοση σε όλη την
περίοδο 2010 – 2018. Η Ιταλία, από την άλλη πλευρά, φαίνεται να
είναι πιο ανταγωνιστική, καθώς βρίσκεται σταθερά σε αρκετά
υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τις δυο άλλες χώρες.

Στο διάγραμμα 3, παρουσιάζεται η εξέλιξη του δείκτη UNCTAD’s
Liner Shipping Connectivity Index για την Ελλάδα κατά την
περίοδο 2006- 2018. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται για τις
παράκτιες χώρες και εκτιμά τη θέση τους στο παγκόσμιο δίκτυο
των τακτικών θαλάσσιων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων. Ο
δείκτης έχει πέντε συνιστώσες: τον αριθμό των πλοίων, τη
συνολική ικανότητα μεταφοράς container, τον αριθμό των
εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες με ιδιόκτητα πλοία, τον αριθμό
των παρεχόμενων υπηρεσιών και το μέγεθος σε TEUs του
μεγαλύτερου πλοίου. Από το διάγραμμα, φαίνεται ότι ο δείκτης
ακολουθεί μια σημαντική ανοδική πορεία με μια μικρή εξαίρεση
80.0

UNCTAD's Liner Shipping Connectivity Index - Greece, Turkey & Italy

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0

10.0
-

2004
25.6

2005
27.1

2006
27.1

2007
32.6

2008
35.6

2009
32.0

2010
36.1

2011
39.4

2012
53.2

2013
52.1

2014
52.4

2015
52.0

2016
56.5

2017
56.1

2018
59.7

LSCI - Greece 30.2
LSCI - Italy
58.1

29.1

31.3

30.7

27.1

41.9

34.3

32.2

45.5

45.4

47.3

46.8

49.8

51.6

59.4

62.2

58.1

58.8

55.9

70.0

59.6

70.2

66.3

67.3

67.6

67.4

65.5

66.1

67.2

LSCI - Turkey

Πηγή: Unctad, Ίδια επεξεργασία
Διάγραμμα 3: Unctad’s Liner Shipping Connectivity Index – Ελλάδα, Τουρκία & Ιταλία, 2004 – 2018
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2.2.4

Trade Facilitation

Impartiality, ενώ η Ελλάδα την ξεπερνά στους δείκτες Trade
Community Involvement, Appeal Procedures, Documents.

Σύμφωνα με τον OECD, η επίδοση της Ελλάδας στους δείκτες
διευκόλυνσης του εμπορίου είναι πολύ κοντά στη μέγιστη τιμή με
εξαίρεση τους δείκτες διαθεσιμότητας πληροφοριών και
αυτοματισμού στους οποίους υστερεί αρκετά σε σχέση με άλλες
χώρες. Η επίδοση της Ελλάδας βελτιώθηκε σημαντικά την περίοδο
2015 – 2017, ωστόσο στον αυτοματισμό η βελτίωση δεν μπόρεσε
να φτάσει τη σημαντική πρόοδο που σημείωσαν άλλες χώρες.
Καλύτερη επίδοση παρουσιάζει η Ελλάδα στους δείκτες
Advanced Ruling, Appeal Procedures, Documents, Fees &
Charges, Procedures και Governance & Impartiality με τιμή πάνω
από 1,5 όταν η τιμή 2 δηλώνει την καλύτερη επίδοση.
Ενδεικτικά, στο διάγραμμα 4, απεικονίζονται οι επιδόσεις σε αυτό
το δείκτη της Ελλάδας, της Γερμανίας, αλλά και γειτονικών με την
Ελλάδα χωρών, όπως Ιταλία, Τουρκία, Βουλγαρία και Ρουμανία. Η
Ρουμανία έχει σε σχεδόν όλους τους δείκτες χαμηλότερη επίδοση
από ό,τι η Ελλάδα, με εξαίρεση τους δείκτες Fees & Charges και
Information Availability. Η Γερμανία, από την άλλη πλευρά,
ξεπερνά τις τιμές της Ελλάδας σε όλους τους δείκτες, εκτός από
τους δείκτες External Border Agency Cooperation και Advanced
Ruling. H γείτονα χώρα της Ελλάδας, Βουλγαρία, σε αρκετούς
τομείς έχει καλύτερη επίδοση, όπως στους δείκτες Governance &
Impartiality, Trade Community Involvement και Information
Availability. Η Τουρκία στους 6 από τους 11 δείκτες διευκόλυνσης
εμπορίου τα πηγαίνει καλύτερα από την Ελλάδα. Ειδικότερα,
αναφορικά με τον αυτοματισμό, η Τουρκία κατατάσσεται δεύτερη
ανάμεσα στις 6 αυτές χώρες μετά τη Γερμανία, ενώ τη χειρότερη
επίδοση την παρουσιάζει στους δείκτες External Border Agency
Co – operation και Documents. Η Ιταλία στους 8 από τους 11
δείκτες έχει υψηλότερες τιμές από την Ελλάδα και περισσότερο
φαίνεται να συμπορεύεται με τη Γερμανία με ελάχιστες εξαιρέσεις.
Τα ιδιαίτερα δυνατά σημεία της Ιταλίας ως προς τη διευκόλυνση
του εμπορίου είναι ο δείκτης Advanced Ruling και Governance &
30

Trade Facilitation Indicators
Governance & Impartiality
External Border Agency Co - operation
Internal Border Agency Co - operation
Procedures

Ρουμανία

Automation

Τουρκία
Ιταλία

Document

Ελλάδα

Fees & Charges

Γερμανία

Appeal Procedures

Βουλγαρία

Advanced Ruling
Trade Community Involvement
Information Availability
0

0.5

1

1.5

2

2.5

Πηγή: OECD, τελευταίο διαθέσιμο έτος, Ίδια επεξεργασία
Διάγραμμα 4: Trade Facilitation Indicators, Ελλάδα και άλλες χώρες, 2017
Υποσημείωση: Information availability: Enquiry points; publication of trade information, including on Internet. / Involvement of the trade community: Structures for consultations; established
guidelines for consultations; publications of drafts; existence of notice-and-comment frameworks. / Advance rulings: Prior statements by the administration to requesting traders concerning
the classification, origin, valuation method, etc., applied to specific goods at the time of importation; the rules and process applied to such statements. / Appeal procedures: The possibility
and modalities to appeal administrative decisions by border agencies. / Fees & charges: Disciplines on the fees and charges imposed on imports and exports; disciplines on penalties. /
Formalities (Documents): Acceptance of copies, simplification of trade documents; harmonisation in accordance with international standards. / Formalities (Automation): Electronic
exchange of data; use of automated risk management; automated border procedures; electronic payments. / Formalities (Procedures): Streamlining of border controls; single submission
points for all required documentation (single windows); pre-arrival processing; release of goods separated from final determination and payment of Customs duties; treatment of perishable
goods; post-clearance audits; authorised operators. / Internal border agency co-operation: Control delegation to Customs authorities; institutionalised mechanism supporting co-operation
between various border agencies of the country; coordination / harmonisation of data requirements and documentary controls; coordination of inspections; coordinated / shared
infrastructure and equipment use. / External border agency co-operation: co-operation with neighbouring and third countries; alignment of procedures and formalities; coordination /
harmonisation of data requirements and documentary controls; risk management co-operation; joint controls. / Governance & impartiality: Customs structures and functions;
accountability; ethics policy
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2.3

του ΑΕΠ της χώρας για την περίοδο 2016 – 2025 κατά 0,8%,
δηλαδή 1,6 δισ. ευρώ ετήσια σε σταθερές τιμές, από όπου το 0,6%
προέρχεται από παράγοντες ζήτησης και το 0,2% από
παράγοντες προσφοράς. Ο λιμένας του Πειραιά μετά από αυτή
τη στρατηγικής σημασίας συμφωνία εντάσσεται στο Νέο Δρόμο
του Μεταξιού της Κίνας και γίνεται η νότια πύλη της Κίνας στην
Ε.Ε.. Μάλιστα, ο χρόνος της θαλάσσιας μεταφοράς από την Κίνα
στην Ευρώπη μέσω του λιμένα του Πειραιά είναι κατά 8 – 9 ημέρες
λιγότερος σε σχέση με τη μεταφορά μέσω των λιμένων της
Βόρειας Ευρώπης (EY, 2017).

Νέα Πραγματικότητα & Προοπτικές

Οι διεθνείς εξελίξεις, οι νέες εμπορικές συμφωνίες, οι νέες ευκαιρίες
χρηματοδότησης αλλά και ο νέος χάρτης μεταφορών της
Ελλάδας δείχνουν ότι τώρα είναι εφικτό να υλοποιηθεί στην πράξη
το επί χρόνια επιδιωκόμενο όραμα να καταστεί η Ελλάδα όντως ο
κύριος διαμετακομιστικός κόμβος στη Μεσόγειο συνδέοντας την
Ασία με την Ευρώπη.
2.3.1

Εξελίξεις στο χώρο των υποδομών

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των
εμπορευμάτων εξωτερικού προς / από το λιμάνι του Πειραιά από
το 2014 έως το 2018. Μόνο την τελευταία πενταετία οι
εκφορτώσεις εμπορευματικών φορτίων έχουν αυξηθεί κατά
περίπου 23% και οι φορτώσεις κατά 21%. Το μεγαλύτερο μέρος
του συνολικού φορτίου αφορά εμπορευματοκιβώτια. Η μεγάλη
αυτή ανάπτυξη στη διακίνηση του λιμένα του Πειραιά αποτελεί μια
απόδειξη του ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει ουσιωδώς το ρόλο του
κεντρικού διαμετακομιστικού κέντρου της ΝΑ Ευρώπης.

ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια στη
διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στην Ευρώπη. Αποτελεί κόμβο
μεταφόρτωσης στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο Θάλασσα
και ιδανική πύλη για την Ανατολική Μεσόγειο. Η ιδιωτικοποίηση
μεγάλου μέρους του λιμένα έφερε τη ραγδαία ανάπτυξη κυρίως
όσον αφορά στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων. Η σύνδεση με
το σιδηροδρομικό δίκτυο που οδηγεί στα Βαλκάνια, η σύνδεση με
το λιμένα των Πατρών μέσω του νέου αναβαθμισμένου οδικού
δικτύου (Ολυμπία Οδός) και με το λιμένα της Ηγουμενίτσας μέσω
Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου και Ιόνιας Οδού, η σύνδεση με το
Διεθνές
Αεροδρόμιο
«Ελευθέριος
Βενιζέλος»
και
η
προγραμματισμένη κατασκευή κέντρου Logistics στο Θριάσιο
Πεδίο καθιστούν το λιμάνι του Πειραιά κόμβο συνδυασμένων
μεταφορών και πολυτροπικότητας.

Εμπορεύματα Εξωτερικού - Λιμένας Πειραιά
(χιλ. μετρικούς τόνους)

Το 2008 ανατέθηκε στην Cosco Shipping Lines η συμφωνία
παραχώρησης της διαχείρισης και λειτουργίας των προβλητών II
& III του τερματικού σταθμού του λιμένος του Πειραιά για 35
χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, η COSCO επένδυσε 5 δισ. ευρώ για την
απόκτηση του 67% του λιμένα του Πειραιά και την επέκταση των
τερματικών του σταθμών. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του
ΙΟΒΕ (2016), η συγκεκριμένη επένδυση θα συμβάλει στην αύξηση

Εκφορτωθέντα

Φορτωθέντα

2014
2015

18.353
16.781

17.258
15.569

2016
2017

18.126
19.965

16.385
18.498

2018

22.485

20.835

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Πίνακας 5: Εκφορτωθέντα & Φορτωθέντα Εμπορεύματα Εξωτερικού, Λιμένας
Πειραιά, 2014 – 2018
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Η εμπορευματική δραστηριότητα των ελληνικών λιμένων
παρουσίασε αύξηση 4% το 2017 που είναι ενδεικτική της θετικής
επίδρασης των επενδύσεων της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά και
της αύξησης του όγκου των μεταφερόμενων φορτίων (Infobank
Hellastat Α.Ε., 2018).

πολυτροπικότητα καθώς υπάρχει σύνδεση του Λιμένα του
Πειραιά με τα λιμάνια της δυτικής χώρας και κατ’ επέκταση με τα
λιμάνια της Ιταλίας και όλη την Ευρώπη.
Νέα έργα υποδομών
Αυτή η νέα πραγματικότητα αποτελεί τη μεγάλη ευκαιρία για την
Ελλάδα
να
αποτελέσει
έναν
ολοκληρωμένο
κεντρικό
διαμετακομιστικό κόμβο. Αυτό το γεγονός έρχονται να ενισχύσουν
και νέα σημαντικά συμπληρωματικά έργα υποδομών που
βρίσκονται υπό προγραμματισμό.

Επέκταση του οδικού δικτύου με νέους αυτοκινητόδρομους:
Ολυμπία Οδός & Ιόνια Οδός
Στη
νέα
πραγματικότητα
που
έχει διαμορφωθεί
στο
συγκοινωνιακό δίκτυο της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια,
κυριαρχούν 2 μεγάλα και σημαντικά έργα που άλλαξαν τα
δεδομένα στο χώρο των οδικών μετακινήσεων. Πρόκειται για την
ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού και της Ιόνιας Οδού το 2017. Η
παράδοση των δυο μεγάλων αυτοκινητόδρομων μείωσε το
χρόνο των μεταφορών και αύξησε την ασφάλεια. Στον ίδιο θετικό
ρόλο βρίσκεται και η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου που λειτουργεί από
το 2004, που είναι καταλυτικός στη διαδρομή, μεταξύ άλλων,
Αθήνα – Αντίρριο – Ιωάννινα.

Έως το 2023 είναι προγραμματισμένη η ολοκλήρωση άλλων 75
έργων υποδομών με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €18,7 δισ..
Από αυτά, τα 27 αφορούν δρόμους και λιμάνια, 17 το
σιδηροδρομικό δίκτυο και 10 τη διαχείριση αποβλήτων (PwC,
2018).
Πιο συγκεκριμένα, παρατίθενται παρακάτω τα βασικότερα οδικά
έργα υπό σχεδιασμό και εξέλιξη:
-

Σχετικά με το χρόνο, αξίζει να αναφερθεί ότι η απόσταση Αθήνα –
Πάτρα διανύεται πλέον σε περίπου 2 ώρες, ενώ η απόσταση
Αθήνα – Ιωάννινα σε περίπου 3 ώρες και 40 λεπτά. Πέρα από τη
μείωση των 2 αυτών βασικών διαδρομών, κατ΄επέκταση, οι δυο
νέοι αυτοκινητόδρομοι έφεραν πιο κοντά και άλλες περιοχές της
περιφέρειας όπως Πύργος και Κυλλήνη (3 ώρες από Αθήνα),
Ηγουμενίτσα (4 ώρες), ελληνοaλβανικά σύνορα στην Κακαβιά (5
ώρες), Βόνιτσα, Πρέβεζα και Λευκάδα (3 ώρες και 40 λεπτά) και
κάποιους σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς μέχρι άλλοτε
«μακρινούς» όπως Ζαγοροχώρια, Μέτσοβο, Τζουμέρκα και
Δωδώνη.

-

Οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας Οδού που θα συνδέσουν
τον κύριο άξονα με τη Βουλγαρία και τις Σέρρες με τη
Δράμα και την Καβάλα.
Ο κάθετος άξονας της Ιόνιας Οδού που θα συνδέσει το
Άκτιο με την Αμβρακία συνολικού μήκους 48,5 χλμ..
Ο αυτοκινητόδρομος της Κεντρικής Ελλάδας που θα
συνδέει την Εγνατία Οδό με τη Λαμία, την Καρδίτσα και τα
Τρίκαλα συνολικού μήκους 175 χλμ..
Ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου, η συνέχεια της
Ολυμπίας Οδού, με συνολικό μήκος 75 χλμ..

Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (2019),
στόχοι μεταξύ άλλων είναι η ενίσχυση της πολυτροπικότητας και
της διεθνούς χερσαίας συνδεσιμότητας, η βελτίωση της
αποδοτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο εξορθολογισμός
του λιμενικού δικτύου και η ανανέωση του στόλου, η εφαρμογή

Με τα νέα έργα οδικών μεταφορών υπάρχει για πρώτη φορά
ολοκληρωμένο δίκτυο το οποίο συνδέει με σύγχρονους
αυτοκινητόδρομους την Ανατολική Ελλάδα με τη Δυτική και κατά
συνέπεια
κάνει
πραγματικότητα
τη
δυνατότητα
για
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ευφυών
συστημάτων
μεταφορών
(ITS),
η
περαιτέρω
απελευθέρωση των επιβατηγών οδικών μεταφορών, η ανανέωση
του πλαισίου ελέγχου των οδικών μεταφορών, η αναβάθμιση του
σιδηροδρομικού δικτύου και η ενίσχυση της δημιουργίας
εμπορευματικών κέντρων.

2.3.2

συνήθως. Ένα ακόμα χρηματοδοτικό εργαλείο είναι οι προτάσεις
καινοτομίας
(unsolicited
proposals)
που,
ελλείψει
χρηματοδότησης για κάποια έργα, αναλαμβάνει ο ιδιωτικός
τομέας να τα υλοποιήσει με μόχλευση κεφαλαίων. Τέλος, τα
Ομόλογα Έργου αποτελούν ένα ακόμα συμπληρωματικό
χρηματοδοτικό εργαλείο έργων υποδομής όπου προσφέρει
υψηλότερες αποδόσεις από τα κρατικά ομόλογα με μια όμως
σχετικά υψηλού επιπέδου προβλεψιμότητα των μελλοντικών ροών
του έργου.

Χρηματοδότηση & Επενδυτικά Έργα

Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ε.Ε. «Συνδέοντας την Ευρώπη
– Connecting Europe Facility (CEF)» στηρίζει το σχέδιο του
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και διαθέτει συνολικά 23 δισ.
ευρώ για την περίοδο 2014 – 2020. Η Ελλάδα αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του διαδρόμου της Ανατολικής Μεσογείου
(Orient – East Med Corridor) οπότε το CEF αποτελεί ευκαιρία για
την Ελλάδα ώστε να αναβαθμίσει τις υποδομές της και να μεταβεί
από απλώς φυσική πύλη της Ευρώπης σε ουσιαστικό
διαμετακομιστικό κόμβο Ευρώπης και Ασίας στο χώρο της
Ανατολικής Μεσογείου. Η κοινοτική χρηματοδότηση όσον αφορά
στην Ελλάδα θα εστιάσει στο σιδηροδρομικό δίκτυο, στις οδικές
συνδέσεις με γειτονικές χώρες με ιδιαίτερη έμφαση στο ελληνικό
τμήμα του Διαδρόμου ΟΕΜ Λευκωσία – Πειραιάς – Θεσσαλονίκη
– Μπουργκάς – τουρκικά σύνορα – Αμβούργο – Ροστόκ και στη
Σιδηροδρομική Εγνατία. Το χρηματοδοτικό εργαλείο θα ενισχύσει
και την αναβάθμιση των λιμένων και τη σύνδεσή τους με τις
χερσαίες μεταφορές αλλά και με άλλα μεγάλα διεθνή ευρωπαϊκά
λιμάνια.

Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθούν η σύμβαση παραχώρησης για
την ανάπτυξη του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο
που απονεμήθηκε στην κοινοπραξία ETBA ΒΙΠΕ και Goldair και η
ιδιωτικοποίηση της Ελληνικής Εταιρίας Σιδηροδρόμων (ΤΡΑΙΝΟΣΕ)
από τη Ferrovie Dello Stato Italiane SpA (Trenitalia).
Χαρακτηριστικά έργα ΣΔΙΤ που δρομολογούνται είναι το Ultra Fast
Broadband (UFBB) και η δημιουργία του οδικού άξονα που θα
συνδέσει την Καλαμάτα με τη Μεθώνη. Ενώ, με τη μέθοδο του
Πακέτου Γιουνγκέρ (EFSI) θα υλοποιηθούν τα 14 περιφερειακά
αεροδρόμια.
Οι εκτιμήσεις σχετικά με τον κλάδο Μεταφορών & Logistics
προβλέπουν τη διατήρηση της αναπτυξιακής τροχιάς. Η ανάληψη
πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά
από την Cosco και η εξαγορά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από την Trenitalia
αναμένεται να αυξήσουν τις επενδύσεις με αποτέλεσμα να
αυξηθεί ο όγκος των εμπορευματικών ροών και κατά συνέπεια και
η ζήτηση των αποθηκευτικών χώρων (Infobank Hellastat Α.Ε.,
2018).

Τα τελευταία έτη, πέρα από τις παραχωρήσεις και τη
χρηματοδότηση από τα ευρωπαïκά ταμεία χρησιμοποιήθηκε το
μοντέλο ΣΔΙΤ, ένας συνδυασμός δηλαδή του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα. Μια ακόμα δυνατότητα για επενδύσεις σε μεγάλα
έργα είναι και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων
(EFSI, European Fund For Strategic Investments) που
χρηματοδοτεί επενδύσεις με υψηλότερο κίνδυνο από ότι
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2.3.3

Διεθνείς Συμφωνίες & Συνεργασίες

600 εκατομμύρια ανθρώπους1. Η συμφωνία καταργεί ένα μεγάλο
μέρος δασμών ύψους 1 δισ. ευρώ που καταβάλλουν ετησίως οι
εταιρείες της Ε.Ε. που πραγματοποιούν εξαγωγές στην Ιαπωνία
και αίρει μια σειρά χρόνιων κανονιστικών φραγμών, για
παράδειγμα όσον αφορά στα αυτοκίνητα. Επίσης, ανοίγει την
ιαπωνική αγορά των 127 εκατομμυρίων καταναλωτών σε
εξαγωγές βασικών γεωργικών προϊόντων της Ε.Ε. και θα ενισχύσει
τις εξαγωγικές ευκαιρίες της Ε.Ε. και σε άλλους τομείς.

Διμερείς σχέσεις στις Θαλάσσιες Μεταφορές
•

•

•

Η Ελλάδα έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες για τις
θαλάσσιες μεταφορές με αρκετές αραβικές χώρες
(Αίγυπτο, Ιορδανία, Λίβανο, Μπαχρέιν, Συρία, Μαρόκο,
Ισραήλ) αλλά και άλλες (Αζερμπαϊτζάν).
Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διαπραγματεύσεις με άλλες
χώρες της Μέσης Ανατολής που αναμένεται να
ολοκληρωθούν σύντομα (Λιβύη, Κατάρ, Σαουδική Αραβία,
Τυνησία, ΗΑΕ).
Έχουν
υπογραφεί
μνημόνια
συνεργασίας
μεταξύ
ελληνικών λιμανιών και λιμανιών της Αιγύπτου: Το λιμάνι
του Πειραιά και της Καβάλας με την Αλεξάνδρεια και η
Αλεξανδρούπολη με τη Νταμιέτη και το Πορτ Σάιντ.

Στις 19 Οκτωβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Σιγκαπούρη
υπέγραψαν τρεις συμφωνίες προωθώντας τις πολιτικές,
εμπορικές και επενδυτικές τους σχέσεις. Στο πλαίσιο της εμπορικής
συμφωνίας, θα εξαλειφθούν και οι εναπομείναντες δασμοί, θα
απλουστευτούν οι τελωνειακές διαδικασίες και θα καθοριστούν
υψηλά πρότυπα και κανόνες2. Η συμφωνία αυτή αποτελεί την
πρώτη με κάποιο μέλος της ASEAN (Ένωση Χωρών της
Νοτιοανατολικής Ασίας) ανοίγοντας το δρόμο για συμφωνία και
με τις υπόλοιπες χώρες (Φιλιππίνες, Ταϋλάνδη, Ινδονησία κ.ά.)

Συμφωνίες Ε.Ε. με Ανατολή και Νότο
Προοπτικές για τις μεταφορές με ευνοϊκό κανονιστικό πλαίσιο και
απελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών προσφέρει η
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας που ορίζει τις σχέσεις της Ε.Ε. με
χώρες που γειτονεύουν με αυτή στην Ανατολή (Αρμενία,
Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία)
και στο Νότο (Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος,
Λιβύη, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Συρία και Τυνησία). Μεταξύ άλλων,
κίνητρα για το εργαλείο αυτό της εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε.
είναι η επέκταση της εσωτερικής αγοράς, το άνοιγμα των αγορών
και προνομιακές εμπορικές σχέσεις, η ολοκλήρωση σε θέματα
μεταφορών, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και έρευνας.

Παραδείγματα διεθνών συνεργασιών
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ πραγματοποιεί δρομολόγια εμπορευματικών
φορτίων που μεταφέρουν προϊόντα της Hewlett – Packard από
το terminal της Cosco στον Πειραιά προς την Τσεχία. Το 2014, η
ΖΤΕ υπέγραψε συμφωνία με την COSCO ώστε να χρησιμοποιεί το
λιμάνι του Πειραιά ως κέντρο Logistics για τα προϊόντα της προς
την ευρύτερη περιοχή της Νότιας Ευρώπης.
Άλλα παραδείγματα αποτελούν οι συμφωνίες με τις εταιρίες Sony
και Huawei, όπως και άλλες εταιρίες (Samsung, Dell, Lenovo, ΙΚΕΑ
κτλ.).

Από 1η Φεβρουαρίου 2019, τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία
οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Ε.Ε. και Ιαπωνίας, η οποία
αποτελεί τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει
διαπραγματευθεί ποτέ η Ε.Ε. και θα δημιουργήσει μια ζώνη
ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών που θα καλύπτει πάνω από

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δελτίο Τύπου, Tokyo, 17 Ιουλίου 2018
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δελτίο Τύπου, Βρυξέλες, 19Οκτωβρίου 2018
1

2
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2.3.4

Διεθνείς Τάσεις στο Παγκόσμιο Εμπόριο - Ευκαιρίες

Διώρυγα του Σουέζ
Η διάνοιξη του νέου καναλιού της Διώρυγας του Σουέζ, συνολικού
μήκους 72 χλμ. έχει μειώσει το συνολικό απαιτούμενο χρόνο
διέλευσης από 18 σε 11 ώρες, μειώνοντας κατά συνέπεια το
λειτουργικό κόστος των πλοίων κατά 5% - 10% και ενισχύοντας
την ανταγωνιστική θέση της έναντι της Διώρυγας του Παναμά.
Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η εξέλιξη των διελεύσεων
από τη Διώρυγα του Σουέζ κατά τη περίοδο 2000 – 2018. Όπως
φαίνεται στο διάγραμμα 5, οι διελεύσεις από τη Διώρυγα σε
όρους τόνων αυξήθηκαν θεαματικά κατά τη περίοδο 2000 – 2018
ενώ οι προβλέψεις έως το 2023 δείχνουν ότι θα συνεχιστεί αυτή η
εντυπωσιακή αύξηση. Η Διώρυγα του Σουέζ αποτελεί τη
συντομότερη διαδρομή που ενώνει την Ανατολή με τη Δύση.

Το παγκόσμιο ΑΕΠ και το παγκόσμιο εμπόριο αναμένεται να
αυξηθούν, αν και με βραδύτερους ρυθμούς από ότι το 2018. Η
παγκόσμια ανάπτυξη ήταν 4% το 2017 και 3,6% ενώ αναμένεται να
διαμορφωθεί το 2019 στο 3,3%. Ο ρυθμός ανάπτυξης του
παγκόσμιου εμπορίου το 2017 ήταν 5,3% ενώ το 2018 ήταν 3,8%.
Το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο αυξήθηκε κατά 4% το 2018 και
αναμένεται να έχει ρυθμό ανάπτυξης 3% την περίοδο 2018 - 2020.
Όπως αναφέρεται στη μελέτη των Fardella E. & Prodi G. (2017), τα
τελευταία χρόνια οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί έχουν
δημιουργήσει μια τάση που μπορεί να ονομαστεί ως η "νέα
κεντρικότητα της Μεσογείου" που αυτόματα δημιουργεί μεγάλη
ευκαιρία για την Ελλάδα που βρίσκεται στην καρδιά της
Μεσογείου και αποτελεί την πρώτη πύλη προς την Ευρώπη. Τρεις
είναι οι βασικοί παράγοντες που διαμορφώνουν τη νέα
κεντρικότητα της Μεσογείου. Ένας από αυτούς είναι η επέκταση
της διώρυγας του Σουέζ τον Αύγουστο του 2015 που διπλασίασε
την ημερήσια χωρητικότητα μεταφοράς φορτίου μειώνοντας
παράλληλα το χρόνο αναμονής κατά την είσοδο. Άλλος
σημαντικός παράγοντας είναι ο πρόσφατα αναδυόμενος
"ναυτικός γιγαντισμός", όπου οι εταιρίες χρησιμοποιούν τεράστια
πλοία (μεταξύ 13.000 και 22.000 TEU) τα οποία μπορούν να
φιλοξενηθούν μόνο από το κανάλι του Σουέζ. Τέλος, ένας ακόμα
παράγοντας είναι η αύξηση των παγκόσμιων συμμαχιών με
σκοπό τις οικονομίες κλίμακας, όπως για παράδειγμα η Ocean
Alliance που αποτελείται από την COSCO, την CMA CGM από
την Γαλλία και την Evegreen από την Ταïβάν και την OOCL από το
Χονγκ Κονγκ.

Διελεύσεις - Διώρυγα του Σουέζ
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000

Όγκος Φορτίου σε
χιλ. τόνους

200,000
0

Πηγή: Suez Canal, Authority, Information Center.
Διάγραμμα 5: Διελεύσεις από τη Διώρυγα Σουέζ (όγκος σε χιλ. τόνους), 2000 –
2018
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Άλλες σημαντικές παγκόσμιες συνθήκες και τάσεις μπορούν να
συνοψιστούν ως εξής:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

επενδυθεί σε υποδομές, όπως οδικές
συγκοινωνίες, αεροδρόμια, λιμάνια.

Η ανάπτυξη του e – commerce αναμένεται να αυξήσει έως
το 2050 κατά 11% τις μεταφορές παγκοσμίως
Οι
εμπορευματικές
μεταφορές
αναμένεται
να
τριπλασιαστούν έως το 2050
Οι θαλάσσιες μεταφορές θα εξυπηρετούν τα ¾ των
μεταφορών αγαθών παγκοσμίως έως το 2050
Η ζήτηση στις θαλάσσιες μεταφορές θα αυξηθεί κατά 3,6%
έως το 2050 (ITF, 2019).
Νέες μεταφορικές διαδρομές: έχει αυξηθεί η διακίνηση
εμπορευματοκιβωτίων στον Άξονα Ευρώπη – Άπω
Ανατολή ο οποίος προτιμάται από τις εναλλακτικές
διαδρομές μέσω Ατλαντικού και μέσω Ειρηνικού. Ενδεικτικά
να αναφερθεί ότι τα φορτία εμπορευματοκιβωτίων στη
διαδρομή Σαγκάη – Μεσόγειος αυξήθηκαν το 2017 κατά
19,4%.
Αύξηση του μεγέθους και της χωρητικότητας των πλοίων
Η ψηφιοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών θα
συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη ανταπόκριση της
αυξημένης ζήτησης
Η πρωτοβουλία της Κίνας για το «Νέο Δρόμο του
Μεταξιού» (Belt and Road Initiative) εκτιμάται ότι θα
συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση των μεταφορικών
ροών
Ωστόσο, η επιβράδυνση της οικονομίας της Κίνας και η
σταδιακή μετατροπή της από χώρα βιομηχανικής
παραγωγής σε χώρα κατανάλωσης, μπορεί να επιφέρει εκ
νέου αλλαγές στις μεταφορικές διαδρομές με νέες ευκαιρίες
να αναδύονται για χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας.

και

σιδηροδρομικές

Η ανάπτυξη της Ασίας έχει άμεσο και καθοριστικό αντίκτυπο στο
χώρο των θαλάσσιων μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα, το 2017,
σύμφωνα με την UNCTAD (2018), η Ασία αύξησε τις εισαγωγές
της κατά 9,6 % και τις εξαγωγές της κατά 6,7 %, τη στιγμή που είναι
υπεύθυνη για το μισό περίπου του όγκου του θαλάσσιου
εμπορίου, όπως απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα
εισαγωγών - εξαγωγών. Οι αναπτυσσόμενες χώρες και η
κυρίαρχη συμμετοχή τους στη δομή των εισαγωγών και των
εξαγωγών παίζουν στρατηγικό ρόλο πλέον στο χώρο των
θαλάσσιων μεταφορών.
Διεθνές Θαλάσσιο Εμπόριο 2017
σε τόνους (ποσοστό %)

Φορτώσεις

Εκφορτώσεις

61
42
17

20

21

13

13
1

Ασία

Ευρώπη

Αμερική

Ωκεανία

7

5

Αφρική

Πηγή: Unctad
Διάγραμμα 6: Διεθνές Θαλάσσιο Εμπόριο, ανά περιοχή, 2017 (Percentage
share in world tonnage)

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η παγκόσμια ζήτηση σε έργα υποδομών
απαιτεί επενδύσεις ύψους περίπου $ 87 τρισ. έως το 2030. Μεταξύ
του 2017 και 2030, το 3% του παγκόσμιου ΑΕΠ χρειάζεται να
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Οικονομικές & Γεωπολιτικές Εξελίξεις στην Ανατολή και το Αραβικό
τόξο

Ανατολικής Ευρώπης μέσω μιας διεθνούς σιδηροδρομικής
γραμμής που θα συμπληρώνει τα δίκτυα της Ασίας. Η επένδυση
της Cosco στον Πειραιά και η σιδηροδρομική σύνδεση του
Πειραιά με τα Βαλκάνια έρχεται να ολοκληρώσει αυτό το δίκτυο και
το Νέο Δρόμο του Μεταξιού.

Οι αλλαγές που συντελούνται στις χώρες της Μέσης Ανατολής
και της Βόρειας Αφρικής δημιουργούν μια δυναμική στρατηγικής
σημασίας που ενδέχεται να επηρεάσει τη συχνότητα και το
διακινούμενο όγκο των εμπορευματικών μεταφορών από και
προς τους ελληνικούς λιμένες. Η δυναμική αυτή αναδιπλώνεται
στο πλαίσιο μιας μεταρρυθμιστικής λογικής την οποία υιοθετούν
οι αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες, η οποία τείνει να
μειώσει το συναλλακτικό κόστος και να δώσει ώθηση στην
οικονομική ανάπτυξη. Η δυναμική αυτή δεν σχετίζεται μόνο με το
εξωτερικό εμπόριο, αλλά και με επενδύσεις και τη μετακίνηση
πληθυσμών και εργαζομένων. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι η
αποκλιμάκωση της έντασης στη Συρία θα αναδείξει νέες ευκαιρίες
στις μεταφορές στο πλαίσιο της ολικής επαναφοράς και
«ανοικοδόμησης».

Τα τελευταία έτη η οικονομία της Κίνας γνώρισε ραγδαία
ανάπτυξη που την κατέστησε τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομική
δύναμη παγκοσμίως. Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα,
από το 2000 – 2007 οι ρυθμοί ανάπτυξης αυξάνουν συνεχώς ενώ
από το 2008 παρατηρείται μια επιβράδυνση αλλά και πάλι τα
επίπεδα ανάπτυξης είναι υψηλά. Το 2000 είχε ανάπτυξη 8,5%, το
2007 φτάνει το 14,2% ενώ το 2018 ο ρυθμός ανάπτυξης της
οικονομίας της Κίνας είναι 6,6%. Οι εκτιμήσεις για το 2019 δείχνουν
μια βραχυπρόθεσμη σταθεροποίηση ενώ η εμπορική διένεξη με
τις Η.Π.Α. και η επιβολή δασμών αποτελεί μια τροχοπέδη για το
εξωτερικό εμπόριο και την οικονομία της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναταράξεις που επικρατούσαν στην
περιοχή έκαναν πιο ελκυστικές τις θαλάσσιες μεταφορές καθώς οι
οδικές ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες. Μάλιστα, αυτός είναι ένας από
τους βασικούς λόγους που οδήγησαν την Κίνα να αναλάβει τη
πρωτοβουλία για το Νέο Δρόμο του Μεταξιού ώστε να
εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία στις μεταφορές
της.

Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ Κίνας %

8.5 8.3

14.2
12.7
11.4
10.6
10.010.1
9.7 9.4
9.6
9.1

7.9 7.8 7.3
6.9 6.7 6.8 6.6

Η Οικονομία της Κίνας & ο «Νέος Δρόμος του Μεταξιού»
Η συνεχώς αναπτυσσόμενη οικονομία της Κίνας και ο
αυξανόμενος όγκος εξωτερικού εμπορίου σε συνδυασμό με τις
διεθνείς επιταγές και εξελίξεις αύξησαν το ενδιαφέρον της Κίνας
για τη Μεσόγειο και την Ανατολική Ευρώπη. Μάλιστα, αυτό έγινε
σαφές ήδη με την ίδρυση μιας πλατφόρμας συνεργασίας μεταξύ
της ίδιας και 16 χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης (11
μέλη της Ε.Ε. και πέντε υποψήφια μέλη), το 2012. Στο πλαίσιο της
συνεργασίας αυτής, στόχος είναι η εμπορική σύνδεση Κίνας και

Πηγή: World Bank
Διάγραμμα 7: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ Κίνας %, 2000 – 2018
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H Κίνα είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική οικονομία παγκοσμίως. To
2017, πραγματοποιούσε το 16% της παγκόσμιας εξαγωγικής
δραστηριότητας με την Ε.Ε. να ακολουθεί με ποσοστό 15%. Οι
ΗΠΑ είναι 3ες στην κατάταξη με ποσοστό 11% και η Ιαπωνία 4η με
ποσοστό 5%. Οι εξαγωγές της Νότιας Κορέας κατέχουν το 4% του
παγκόσμιου συνόλου και οι υπόλοιπες χώρες πραγματοποιούν
το 49% των παγκόσμιων εξαγωγών. Μεγάλη είναι και η δυναμική
της Κίνας στις εισαγωγές ωστόσο εδώ βρίσκεται στην τρίτη θέση
με ποσοστό 13%, μετά τις ΗΠΑ (17%) και την Ε.Ε. (15%). Την
ακολουθούν η Ιαπωνία, το Χονγκ Κονγκ και οι υπόλοιπες χώρες
με ποσοστά 5%, 4% και 46%, αντίστοιχα για το 2017.

Διεθνείς Εξαγωγές 2017

Κίνα
16%
Ε.Ε.
15%

Άλλες χώρες
49%

ΗΠΑ
11%
Νότια
Κορέα
4%

Ιαπωνία
5%

Διεθνείς Εισαγωγές 2017

ΗΠΑ
17%
Άλλες
χώρες
46%

Ε.Ε.
15%

Κίνα
13%
Χονγκ
Κονγκ
4%

Ιαπωνία
5%

Πηγή: Eurostat
Διάγραμμα 8: Η θέση της Κίνας στο χάρτη του παγκόσμιου εμπορίου, 2017
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Η εμπορική σχέση της Ε.Ε. 28 με την Κίνα την τελευταία δεκαετία
έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω
πίνακα, κατά την περίοδο 2008 – 2018 οι εξαγωγές της Ε.Ε. 28
προς την Κίνα αυξήθηκαν κατά 168 %, φτάνοντας το 2018 τα €210
δισ.. Οι εισαγωγές της Ε.Ε. 28 από την Κίνα το 2008 ήταν €249 δισ.
και το 2018 €395 δισ., αυξήθηκαν δηλαδή κατά 58,4%.

Εμπόριο μεταξύ Ε.Ε. 28 & Κίνας
Εξαγωγές (€ δισ.)

αυξηθεί κατά 8,3% συγκριτικά με το 2019. Ισχυρή συνεισφορά σε
αυτή την αύξηση θα έχει η φιλόδοξη κινεζική πρωτοβουλία «Belt
and Road Initiative» με $7,1 τρις ετησίως στο παγκόσμιο ΑΕΠ
μέχρι το 2040. Τουλάχιστον πενήντα χώρες θα επωφεληθούν με
αύξηση στο ΑΕΠ τους πάνω από $10 δις μέχρι το 2040 με την Κίνα
προφανώς να καρπώνεται το μεγαλύτερο όφελος. Η Ρωσία, η
Ιαπωνία, η Ινδονησία, η Ν. Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ινδία
και η Ολλανδία είναι οι χώρες οι οποίες θα επωφεληθούν
περισσότερο από την κινεζική πρωτοβουλία. Ακόμα και οι ΗΠΑ θα
ωφεληθούν έμμεσα από το Νέο Δρόμο του Μεταξιού. Στην
Κεντρική Ασία και τη Ρωσία θα καταγραφεί η μεγαλύτερη αύξηση
στο ΑΕΠ, πάνω από την τάξη του 18% μέχρι το 2040, ενώ
ακολουθούν η Κεντρική Ευρώπη (+6%), η Δυτική Ευρώπη (+5%)
και η Ανατ. Ασία (+5%).

Εισαγωγές (€ δισ.)

#

%

#

%

2008
2009

78,3
82,4

249,1
215,3

2010
2011

113,5
136,4

5,3%
37,7%

-13,6%
31,9%

2012

20,2%

283,9
295,1

144,2

5,7%

292,1

-1,0%

2013

148,1

2,7%

280,1

-4,1%

2014

164,7

11,2%

302,5

8,0%

2015

170,4

3,4%

351,0

16,0%

2016

169,7

-0,4%

352,3

0,4%

2017

197,6

375,4

2018
2008 – 2018

209,9
168,1%

16,5%
6,2%

6,6%
5,1%

394,7
58,4%

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα (2019), τα έργα υποδομών
στο πλαίσιο του BRI θα επεκτείνουν το εμπόριο, θα αυξήσουν τις
ξένες επενδύσεις και θα μειώσουν τη φτώχεια μέσω της μείωσης
του μεταφορικού κόστους. Η εκτίμηση είναι ότι θα αυξηθεί το
εμπόριο κατά 1,7% - 6,2% παγκοσμίως με βασική προϋπόθεση η
Κίνα και οι εμπλεκόμενες οικονομίες να υιοθετήσουν βαθύτερους
πολιτικούς μετασχηματισμούς που θα ενισχύσουν τη διαφάνεια,
θα βελτιώσουν τη βιωσιμότητα του χρέους αλλά και θα
ενισχύσουν τον περιορισμό των περιβαλλοντικών και κοινωνικών
κινδύνων αλλά και της διαφθοράς.

3,9%

Σύμφωνα με έρευνα των Garcia and Xu (2016), αναφορικά με τις
εμπορευματικές ροές ανάμεσα στις χώρες που εμπλέκονται στην
BRI, μια μείωση 10% στο σιδηροδρομικό, αεροπορικό και
θαλάσσιο κόστος αυξάνει το εμπόριο κατά 2%, 5,5% και 1,1%,
αντίστοιχα.

Πηγή: Eurostat
Πίνακας 6: Εξαγωγές & Εισαγωγές μεταξύ Ε.Ε. 28 & Κίνας, 2008 – 2018

Μετά την παραπάνω επισκόπηση του οικονομικού και εμπορικού
προφίλ της Κίνας, έχει ενδιαφέρον να εξετασθεί ο αντίκτυπος της
πρωτοβουλίας της για το Νέο Δρόμο του Μεταξιού. Σύμφωνα με
έρευνα του Centre for Economics and Business Research (2019)
για το Ηνωμένο Βασίλειο, έως το 2040 το παγκόσμιο ΑΕΠ θα

Η Ιταλία υπέγραψε στις 23 Μαρτίου 2019 με την Κίνα μνημόνιο
κατανόησης με το οποίο η Ιταλία εντάσσεται στο κινεζικό σχέδιο
του «Νέου Δρόμου του Μεταξιού» που μέσω ενός δικτύου
λιμανιών, γεφυρών και άλλων υποδομών επιδιώκει τη σύνδεση
40

Κίνας - Ευρώπης. Η Ιταλία μέσω 4 λιμανιών της (βορειοδυτικό
λιμάνι της Γένοβα, νότιο λιμάνι του Παλέρμο, Trieste και Ravenna)
θα αποτελέσει για την Κίνα μια δίοδο προς τη Δυτική Ευρώπη.

2.4

•

Προβλήματα & Απειλές στο διεθνές περιβάλλον

•

Παρά τις συνέργειες που επιχειρούνται ανάμεσα σε γειτονικές
χώρες για αποτελεσματικότερες διεθνείς μεταφορές, υπάρχει
ισχυρός ανταγωνισμός. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν
κάποιες βαλκανικές χώρες όπως η Βουλγαρία. Πολλές εταιρίες
διαμετακόμισης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα έχουν την
έδρα τους στη Βουλγαρία όπου απολαμβάνουν ευνοϊκότερο
επιχειρηματικό περιβάλλον με απλούστερες διαδικασίες και
χαμηλότερη φορολογία. Εκτός από αυτό, έχουν το πλεονέκτημα
να λειτουργούν με χαμηλότερο κόστος καθώς υπάρχουν
σημαντικές διαφορές στις τιμές των καυσίμων, στο επίπεδο των
τιμών, στο κόστος ασφάλισης των αυτοκινητιστών και στα τέλη
κυκλοφορίας. Αυτό έχει ως συνέπεια οι εταιρίες να έχουν τη
δυνατότητα να προσφέρουν χαμηλότερο κόμιστρο μεταφορών
και να γίνονται περισσότερο ανταγωνιστικές.

Οι ασταθείς σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία και αν και δεν
εγείρουν θέμα ανησυχίας προς το παρόν, δημιουργούν ωστόσο
ένα κλίμα αβεβαιότητας. Δεδομένου ότι η Τουρκία είναι ένας από
τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας
οποιαδήποτε δυσμενής συνθήκη ως προς αυτό θα επηρεάσει τις
εμπορικές ροές από και προς την Ελλάδα.
Στο χώρο της Μεσογείου παρόλο που υπάρχουν πολλές
συμφωνίες εμπορίου, δεν αξιοποιούνται σε ικανοποιητικό βαθμό
οι οικονομίες κλίμακας και πολλές ευκαιρίες μένουν
αναξιοποίητες. Απαιτούνται πολιτική και οικονομική σταθερότητα
και οι ενεργές πρωτοβουλίες των εμπλεκόμενων μερών ώστε να
αυξηθεί ο βαθμός της εμπορικής ολοκλήρωσης της περιοχής της
Μεσογείου.

Ωστόσο, παρά τις θετικές προοπτικές του διεθνούς θαλάσσιου
εμπορίου, ο χώρος χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα λόγω
ρίσκου στις γεωπολιτικές, οικονομικές και εμπορικές πολιτικές και
δομικές αλλαγές, όπως βραδύτερη ανάπτυξη στην αλυσίδα αξίας
και αλλαγές στο μείγμα της παγκόσμιας ενέργειας (UNCTAD,
2018). Αυτή η πολυπαραγοντική αβεβαιότητα δεν είναι σαφές
πόσο και με ποιο τρόπο θα επηρεάσει τις θαλάσσιες μεταφορές.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν:
•

εμπορικούς της εταίρους μέσω επιβολής δασμών στο
χάλυβα και το αλουμίνιο.
Οι πολιτικές σε παγκόσμιο επίπεδο μείωσης της
εξάρτησης από το πετρέλαιο για μια βιώσιμη ανάπτυξη
αν και αποτελεί θετική εξέλιξη προκαλεί μια αβεβαιότητα
στις μεταφορές πετρελαίου και άνθρακα.
Το Brexit αποτελεί ένα ακόμα παράγοντα αβεβαιότητας
για τις προοπτικές της επιρροής του στο διεθνές
εμπόριο.

Οι αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον είναι συνεχείς και πολλές
φορές απρόβλεπτες. Οι κλιματικές αλλαγές ενδέχεται να
επιφέρουν αλλαγές και στις μεταφορικές διαδρομές. Για
παράδειγμα, η υπερθέρμανση του πλανήτη ενδεχομένως να κάνει
εφικτή τη θαλάσσια μεταφορά φορτίων από τα βόρεια στο
μέλλον, απορροφώντας μέρος από τις θαλάσσιες μεταφορές
που διέρχονται από τα λιμάνια του Νότου, συμπεριλαμβανομένου
και του Πειραιά.

η τάση που εμφανίζεται προς τον προστατευτισμό,
όπως η απόσυρση των ΗΠΑ από την εμπορική
συμφωνία των κρατών του Ειρηνικού (Trans- Pacific
Partnership) και η ένταση στις σχέσεις των ΗΠΑ με
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2.5

Συμπεράσματα & Προτάσεις

Σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε, παρακάτω
παρουσιάζεται συνοπτικά μια απεικόνιση των δυνατών και
αδύνατων σημείων καθώς και των απειλών και των ευκαιριών της
Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κόμβου της ΝΑ Ευρώπης.
Είναι σαφές ότι απαιτείται βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της
Ελλάδας ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει το συγκριτικό
πλεονέκτημα της γεωγραφικής της θέσης. Στο διεθνές
ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι συνέργειες και οι εμπορικές
συμφωνίες σε επίπεδο εταιρειών και κρατών αποτελεί ανάγκη
βιωσιμότητας μέσω των οικονομιών κλίμακας και της
διευκόλυνσης του εμπορίου. Η μείωση της φορολογίας και η
περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών με εξάλειψη της
γραφειοκρατίας θα αμβλύνει το επενδυτικό κενό που χαρακτηρίζει
την Ελλάδα σε σχέση με την Ε.Ε. και επιμέρους γειτονικά και
ανταγωνιστικά κράτη – μέλη. Η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση
δημόσιων και ημιδημόσιων εταιριών και φορέων προτείνεται ως
μια αναγκαία λύση που θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της
χώρας όπως και η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων
χρηματοδοτικών εργαλείων. Σύμφωνα με το Ναυτιλιακό
Επιμελητήριο της Ελλάδος (2014), για να εδραιώσει η Ελλάδα τον
ρόλο της ως κύριου διαμετακομιστικού κόμβου της ΝΑ Ευρώπης
χρειάζεται ανάπτυξη του δικτύου του σιδηρόδρομου, καθώς και
λιμάνια που να ακολουθούν ανταγωνιστικές τιμολογιακές
πολιτικές.
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3

ΤΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ
3.1

Ιόνια Νησιά. Από χρονική άποψη επιχειρείται να καλυφθούν τα
τελευταία έτη οπότε και ολοκληρώθηκε το σύγχρονο οδικό δίκτυο
της δυτικής χώρας, δεδομένου ότι η αντίστοιχη ανάλυση για τα
προηγούμενα έτη έχει καλυφθεί από παλαιότερες μελέτες του
ΠΟΑΔΕΠ. Αξίζει να αναφερθεί εδώ, βέβαια, ο σημαντικός
περιοριστικός παράγοντας που αντιμετωπίζει η παρούσα μελέτη
και που σχετίζεται με την έλλειψη επαρκών στατιστικών στοιχείων
για την τελευταία διετία. Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, παρουσιάζεται
το ΑΕΠ και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, στοιχεία για την καταναλωτική
δαπάνη των νοικοκυριών, η ανεργία, το εμπόριο, στοιχεία για τον
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και για την
τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του
σύγχρονου οδικού δικτύου της δυτικής χώρας.

Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο, έπειτα από μια σύντομη βιβλιογραφική
αναφορά, θα γίνει παρουσίαση του σύγχρονου συγκοινωνιακού
δικτύου της Ελλάδας με έμφαση στη δυτική χώρα και η ανάλυση
της διαχρονικής εξέλιξης του κλάδου των οδικών, θαλάσσιων και
σιδηροδρομικών μεταφορών με βάση ενδεδειγμένους δείκτες. Πιο
συγκεκριμένα, αναφορικά με τον κλάδο των οδικών μεταφορών,
παρουσιάζονται τα οχηματοχιλιόμετρα του σύγχρονου δικτύου
αυτοκινητοδρόμων της χώρας ενώ σε συνδυασμό με την
κατανάλωση καυσίμων κίνησης και τη σύνθεση του στόλου των
οχημάτων εξάγονται κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τις
αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια. Σημαντικό
στοιχείο του εκσυγχρονισμού του οδικού δικτύου είναι και η εξέλιξη
των οδικών ατυχημάτων, ενώ παρουσιάζονται στοιχεία και για τις
οδικές εμπορευματικές μεταφορές, διεθνείς και εθνικές. Σχετικά με
τον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών, παρουσιάζεται η
διαχρονική εξέλιξη του επιβατικού και εμπορευματικού έργου του
συνόλου των λιμένων της χώρας και άλλα στοιχεία για την
ελληνική ακτοπλοΐα. Αναλόγως, αναλύεται και το υπάρχον
σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, με βάση τα επιβατοχιλιόμετρα
και τα τονοχιλιόμετρα και η πολυτροπική σύνδεση μεταξύ τους.

3.2

Θεωρητικό πλαίσιο

Οι μεταφορές αποτελούσαν πάντα κινητήρια δύναμη για την
οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής ή μιας χώρας. Σύμφωνα με
τους Mačiulis A. Et al. (2009), που μελετούν τις επιδράσεις των
μεταφορών στην ανταγωνιστικότητα της Λιθουανίας, οι
επενδύσεις στις υποδομές μεταφορών γενικά αυξάνουν τη
χωρητικότητα μεταφορών και την αξιοπιστία και την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτό οδηγεί σε χαμηλότερα
μεταφορικά κόστη, συντομότερο χρόνο μεταφοράς και
επιχειρηματική επέκταση. Συνεπώς, υπάρχει υψηλότερο επίπεδο
παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας που αποτελούν τη
ραχοκοκαλιά της οικονομικής ανάπτυξης. Σε περιφερειακό
επίπεδο, οι επενδύσεις στις μεταφορές είναι απαραίτητο
προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των απομονωμένων περιοχών
στους καρπούς της οικονομικής ανάπτυξης.

Στη συνέχεια, γίνεται παρουσίαση των σημαντικότερων
κοινωνικοοικονομικών δεικτών τόσο σε εθνικό όσο και σε
περιφερειακό επίπεδο με έμφαση στις περιφέρειες από όπου
διέρχεται το οδικό δίκτυο που μελετά το ΠΟΑΔΕΠ, δηλαδή, την
Αττική, τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα

Η σχέση της ποιότητας των υποδομών μεταφοράς και της
μακροοικονομικής επίδοσης μιας χώρας είναι αμφίδρομη
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(Skorobogatova O. & Kuzmina – MerlinoI., 2017). Η υψηλή
ποιότητα υποδομών μεταφοράς προσφέρει οφέλη που οδηγούν
σε αυξημένη παραγωγικότητα, όπως ενισχυμένη επιχειρηματική
δραστηριότητα, καινοτομία, ενίσχυση της αγοράς εργασίας,
ανταγωνιστικότητα, εγχώρια και διεθνή εμπορική δραστηριότητα,
περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, καλό βιοτικό επίπεδο του
πληθυσμού, προστασία του περιβάλλοντος και υγεία. Αυτά
οδηγούν σε αύξηση του ΑΕΠ και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Λόγω
της σημαντικής αμφίδρομης σχέσης των υποδομών μεταφοράς
και της οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας, είναι κρίσιμο για τις
κυβερνήσεις και για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να κάνουν
σωστό σχεδιασμό και να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις σχετικά
με τις επενδύσεις σε αυτό τον κλάδο.

Οι Υeaple και Golub (2007) υπολογίζουν την πολυπαραγοντική
παραγωγικότητα (TFP) για 18 ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες
χώρες και 10 μεταποιητικές βιομηχανίες και βρίσκουν ότι οι
υποδομές
επηρεάζουν
τη
διαμόρφωση
απόλυτου
πλεονεκτήματος
καθώς
τείνουν
να
αυξάνουν
την
πολυπαραγοντική παραγωγικότητα στους περισσότερους
κλάδους ενώ αποτελούν και βασική πηγή απόκτησης συγκριτικού
πλεονεκτήματος. Ειδικότερα, το οδικό δίκτυο φαίνεται να έχει τη
μεγαλύτερη επίδραση.
Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (2016), στην Ελλάδα
οι επενδύσεις σε έργα υποδομών έχουν σημαντικό οικονομικό
πολλαπλασιαστή της τάξης του 1,8, ο οποίος ενισχύει τη ζήτηση
σε άλλους κλάδους και συνεισφέρει στην ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας.

Οι υποδομές παίζουν καθοριστικό ρόλο στο μεταφορικό κόστος
και στον όγκο του εμπορίου. Μια χειροτέρευση των υποδομών
από το μέσο στο 75ο εκατοστημόριο αυξάνει το μεταφορικό
κόστος κατά 12% και μειώνει το μέγεθος του εμπορίου κατά 28%
(Limao & Venables, 2001). Σύμφωνα με μια έρευνα για τη Βραζιλία
(Morten &Oliveira, 2018), μια βελτίωση στις οδικές υποδομές
αύξησε την ευημερία κατά 13,3% από όπου το 95% οφείλεται σε
μειωμένο μεταφορικό κόστος. Η βελτίωση των υποδομών και της
επίδοσης
στην
εφοδιαστική
αλυσίδα
ενισχύουν
την
ανταγωνιστικότητα μιας χώρας όσον αφορά στις εξαγωγές και
τις εισαγωγές της. Πιο συγκεκριμένα, μια μέρα λιγότερη στις
μεταφορές ισοδυναμεί με μείωση στην τιμή του φόρου επί της
αξίας της τάξεως του 0,4 – 1 % για τις εξαγωγές και 0,8 – 1,5 % για
τις εισαγωγές (Hummels et. al., 2007).

Οι υποδομές στις μεταφορές είναι άμεσα συνδεδεμένες με τον
κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς οριοθετούν το πλαίσιο
μέσα στο οποίο αυτός μπορεί να αναπτυχθεί. Η λειτουργία
σύγχρονων οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων, λιμένων και
αεροδρομίων και η δυνατότητα δημιουργίας εμπορευματικών
κέντρων αποτελούν απαραίτητα συστατικά για την επέκταση του
κλάδου.
Δεν αρκεί ωστόσο, η ύπαρξη αναβαθμισμένων μεμονωμένων
μέσων μεταφοράς, αλλά αυτό που προσθέτει αξία και ενεργοποιεί
τα οφέλη τους είναι η πολυτροπική συνδεσιμότητά τους. Τα
κοινωνικοοικονομικά οφέλη της πολυτροπικής συνδεσιμότητας
μεταφορών έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με έρευνα για χώρες της Ε.Ε., μια αύξηση κατά 10% στη
διακίνηση ενός λιμένα έχει ως αποτέλεσμα μια αύξηση στο ΑΕΠ
της περιοχής του που κυμαίνεται από 6 – 20% ενώ έχει έμμεσο
αντίκτυπο και στις γειτονικές περιοχές με αύξηση της τάξεως του 5
– 18% (Bottasso A., et al., 2014).
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•

Εμπορική επέκταση
επενδύσεις

και

περισσότερες

•

Ανάπτυξη άλλων βιομηχανικών κλάδων

•

Περιφερειακή ενοποίηση

άμεσες

ξένες

•

Μείωση της φτώχειας

των μεταφορών και της αποθήκευσης απασχολούσε 184.151
εργαζομένους, γεγονός που τον τοποθετούσε στην 5η θέση.

Οι Jiang et al. (2017) ερευνούν τη σχέση μεταξύ των επενδύσεων
στις πολυτροπικές μεταφορές και της τοπικής οικονομικής
ανάπτυξης στην Κίνα για την περίοδο 1986 – 2011 και καταλήγουν
ότι οι επενδύσεις στις μεταφορές σε μια περιοχή έχει επιδράσεις
στην οικονομική μεγέθυνση σε τοπικό επίπεδο, όμως σε
διαφορετικό βαθμό από ότι σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι
διαφοροποιήσεις σχετίζονται με το διαφορετικό επίπεδο
οικονομικής μεγέθυνσης, επενδυτικής πολιτικής, υπηρεσιών στις
υποδομές μεταφορών, διάχυσης επιρροών από άλλες περιοχές
και κυβερνητικών πολιτικών αναδιάρθρωσης.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο κύκλος εργασιών στις
χερσαίες μεταφορές και τις μεταφορές μέσω αγωγών ενώ το 2015
και το 2016 είχε αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης, το 2017 παρουσίασε
εντυπωσιακή αύξηση κατά 10,9% σε σχέση με το 2016, ενώ το
2018 υποχώρησε ελαφρώς. Ο δείκτης κύκλου εργασιών για τις
πλωτές μεταφορές κατά την περίοδο 2015 – 2018 είχε πτωτική
τάση με το μεγαλύτερο αρνητικό ποσοστό μεταβολής να
σημειώνεται το 2017 (-9,5%) ενώ το 2018 μειώθηκε κατά -0,4%.
Μεταβολή % Κύκλου Εργασιών στον τομέα μεταφορών
(2015=100,0)

Σε προηγούμενες μελέτες του ΠΟΑΔΕΠ, έχουν καταγραφεί
σημαντικές άμεσες και έμμεσες θετικές επιδράσεις από την
πρόσφατη ολοκλήρωση της Ολυμπίας και Ιόνιας Οδού –καθώς
και από το 2006 για τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και τη Μορέαςστους δείκτες ανάπτυξης της περιφέρειας που αφορούσαν τόσο
στην κατασκευαστική περίοδο όσο και στην πρώτη φάση
λειτουργίας τους. Τα αποτελέσματα δείχνουν δραστική βελτίωση
των συνθηκών προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας σε
όλες τις περιοχές που διατρέχουν οι νέοι άξονες, μείωση του
κοινωνικού, οικονομικού και εμπορικού αποκλεισμού των
περισσότερο απομακρυσμένων περιοχών και αύξηση του
εσωτερικού και εξωτερικού τουρισμού.

3.3

Κλάδοι οικονομικής
δραστηριότητας

Τομέας Μεταφορών

Ο κλάδος των μεταφορών και της αποθήκευσης, σύμφωνα με
την ΕΛ.ΣΤΑΤ., το 2016 ήταν τρίτος στην κατάταξη με τη μεγαλύτερη
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία με € 5,6
δισ. (12,5% του ΑΕΠ) μετά τον κλάδο της μεταποίησης και του
χονδρικού και λιανικού εμπορίου με συμμετοχή 23% στο ΑΕΠ,
έκαστος. Αναφορικά με την απασχόληση, το ίδιο έτος, ο κλάδος

2015

2016

2017

2018

Χερσαίες μεταφορές &
μεταφορές μέσω αγωγών

0

-2,3

10,9

-0,9

Πλωτές μεταφορές

-3,1

-4,5

-9,5

-0,4

Αεροπορικές μεταφορές

7,8

3,9

10,4

1,6

Αποθήκευση &
υποστηρικτικές προς
μεταφορά
δραστηριότητες

3,1

8,1

8,1

8,8

Ταξιδιωτικά πρακτορεία,
γραφεία οργαν ωμέν ων
ταξιδιών , υπηρεσίες
κρατήσεων κτλ.

-7,4

-4,7

9,1

27

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Πίνακας 7: Μεταβολή % Κύκλου Εργασιών στον τομέα μεταφορών
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3.4

Οδικές Μεταφορές

3.4.1

Κύριο Οδικό Δίκτυο & Οχηματοχιλιόμετρα

Ολυμπία Οδός
Από το 2014 και έπειτα, η Ολυμπία Οδός, η οποία ολοκληρώθηκε
το 2017, αποτελεί το μεγαλύτερο έργο υποδομών που
υλοποιήθηκε στην Ελλάδα με ύψος προϋπολογισμού € 1,5 δισ..
Μάλιστα, το Μάρτιο του 2019, το έργο μελέτης και ολοκλήρωσης
του νέου αυτοκινητόδρομου βραβεύτηκε από την Αμερικανική
Ένωση Πολιτικών Μηχανικών ως ένα από τα πέντε πιο σύνθετα
και δύσκολα τεχνικά έργα στον κόσμο ανάμεσα σε 100
υποψηφιότητες και αποτελεί το μόνο έργο από την Ευρώπη που
απέσπασε αυτή τη διάκριση.

H Ελλάδα διαθέτει πλέον ένα νέο ανεπτυγμένο οδικό δίκτυο
αυτοκινητοδρόμων με συνολικό μήκος περίπου 2.400 χλμ.:
Αυτοκινητόδρομος ΑΘΕ
Ο αυτοκινητόδρομος Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι (ΑΘΕ) έχει
μήκος 550 χλμ. και είναι μέρος της Ευρωπαϊκής διαδρομής Ε75.
Αποτελεί τον κυριότερο αυτοκινητόδρομο της χώρας καθώς τη
διασχίζει κατακόρυφα ξεκινώντας από το Ν. Φάληρο στην Αθήνα
για να καταλήξει στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, περνώντας
πλησίον των εξής πόλεων: Αθήνα, Θήβα, Χαλκίδα, Λαμία, Βόλος,
Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη και Πολύκαστρο. Συνδέεται
επίσης, με τα λιμάνια Πειραιά, Βόλου και Θεσσαλονίκης. Η Νέα
Οδός AE έχει αναλάβει μαζί με την Ιόνια Οδό την αναβάθμιση του
τμήματος του ΑΘΕ, από τη Μεταμόρφωση Αττικής έως τη
Σκάρφεια Φθιώτιδας, συνολικού μήκους 172,5 χλμ..

Έχει συνολικό μήκος 201,5 χλμ. και συνδέει την Ελευσίνα με την
Πάτρα. Είναι ένα έργο εθνικής στρατηγικής σημασίας για την
ανάπτυξη των περιφερειών της Πελοποννήσου, της Δυτικής
Ελλάδας (αλλά και της Ηπείρου λόγω της σύνδεσης με την Ιόνια
Οδό) και την ενίσχυση των εξαγωγών και της αγροτικής περιοχής.
Προσφέρει σύνδεση με το λιμένα των Πατρών αλλά και
γενικότερα με το νοτιοδυτικό τμήμα της Ελλάδας, με
αρχαιολογικούς χώρους και τουριστικές περιοχές.

Εγνατία Οδός

Ιόνια Οδός

Η Εγνατία Οδός έχει μήκος 657,7 χλμ. και εκτείνεται από την
Ηγουμενίτσα Ν. Θεσπρωτίας μέχρι τους Κήπους Ν. Έβρου,
διερχόμενη από τις εξής πόλεις: Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Μέτσοβο,
Γρεβενά, Κοζάνη, Βέροια, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ξάνθη,
Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη. Συνδέεται με τα σύνορα
Αλβανίας, Βόρειας Μακεδονίας, Βουλγαρίας και Τουρκίας και με
τα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας και
Αλεξανδρούπολης.

Η Ιόνια Οδός (αυτοκινητόδρομος Α5) εγκαινιάστηκε το 2017 και
διασχίζει κατακόρυφα τη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο και πιο
συγκεκριμένα τους νομούς Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας,
Πρέβεζας και Ιωαννίνων. Το λειτουργικό του τμήμα, μήκους 196
χλμ., ξεκινάει από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και καταλήγει στα
Ιωάννινα όπου συνδέεται με την Εγνατία Οδό. Στην πλήρη
ανάπτυξή του θα εκτείνεται από τον ανισόπεδο κόμβο της
Τσακώνας στη συμβολή με τον αυτοκινητόδρομο 7 έως την
Κακαβιά στα βόρεια σύνορα Ελλάδας – Αλβανίας.
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Κεντρική Οδός

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Ο αυτοκινητόδρομος της Κεντρικής Ελλάδας έχει συνολικό μήκος
231 χλμ. και συνδέει την Κεντρική Ελλάδα με τα Διευρωπαϊκά
δίκτυα και το λιμένα του Bόλου με το λιμένα της Ηγουμενίτσας.

Η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου έχει μήκος 2.883 μ. μειώνοντας το
χρόνο διέλευσης σε 2 ½ - 5 λεπτά έναντι 45 λεπτών που διαρκεί το
δρομολόγιο των οχηματαγωγών πλοίων.

Μορέας
Πρόκειται για το πρώτο οδικό έργο που κατασκευάστηκε με
παραχώρηση και έχει μήκος συνολικά 205 χλμ.. Συνδέει την
Πελοπόννησο με την Αθήνα προσφέροντας ασφάλεια και
εξοικονόμηση χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, ο σύνθετος
αυτοκινητόδρομος Αθήνα – Τρίπολη – Καλαμάτα (και Σπάρτη)
συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη των Νομών Αρκαδίας,
Αργολίδας, Μεσσηνίας και Λακωνίας ενώ οι διαδρομές Αθήνα –
Καλαμάτα και Αθήνα – Σπάρτη διανύονται σε λίγο περισσότερο
από δυο ώρες.
Αττική Οδός
Αποτελεί ένα από τα πρώτα έργα αυτοκινητοδρόμων που
κατασκευάστηκαν με παραχώρηση και έχει συνολικό μήκος 70
χλμ. Πρόκειται για τον περιφερειακό δακτύλιο της μητροπολιτικής
πρωτεύουσας και το συνδετικό κρίκο της Π.Α.Θ.Ε. καθώς συνδέει
την εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας με αυτή Αθηνών – Κορίνθου.
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου
Ο αυτοκινητόδρομος Αιγαίου έχει συνολικό μήκος 230 χλμ. και
αφορά στο τμήμα του Π.Α.Θ.Ε. Μαλιακός Ν. Φθιώτιδας (Ράχες) –
Κλειδί του Ν. Ημαθίας.
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Στον πίνακα 8 παρουσιάζονται τα διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα
των κύριων αυτοκινητόδρομων για την περίοδο 2014 – 2018
καθώς και το σύνολο για όλο το δίκτυο. Παρατηρείται διαχρονικά
μια αύξηση των διανυθέντων οχηματοχιλιομέτρων σε όλους τους
αυτοκινητόδρομους. Τη μεγαλύτερη μεταβολή κατά την περίοδο
2014 – 2018 την παρουσιάζει η Κεντρική Οδός με αύξηση της
τάξεως του 108,53%. Σημαντική είναι και η αντίστοιχη αύξηση στον
αυτοκινητόδρομο Αιγαίου που αγγίζει περίπου το ποσοστό του
60%. Στην Εγνατία Οδό τα διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα

αυξήθηκαν κατά 46,46% και στη Νέα Οδό κατά 27,90%. Ακολουθεί
η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου όπου η αντίστοιχη αύξηση ήταν της
τάξεως του 21,79%. Μικρότερη αύξηση σημειώθηκε κατά την
περίοδο 2014 – 2018 στην Αττική Οδό, στην Ολυμπία Οδό και στο
Μορέα, με ποσοστά 15,29%, 14,10% και 6,18%, αντίστοιχα. Στο
συνολικό μήκος του οδικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων τα
διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα αυξήθηκαν κατά περίπου 31%
από το 2014 έως το 2018.

Διανυθέντα Οχηματοχιλιόμετρα στο σύγχρονο ελληνικό δίκτυο αυτοκινητόδρομων
Εγνατία Οδός Αττική Οδός
Μορέας Ολυμπία Οδός Νέα Οδός Κεντρική Οδός Αυτοκινητόδρομος
Αιγαίου

Σύνολο

2014

2.231.000.000

1.185.000.000 518.400.000 1.488.000.000 1.416.000.000

121.000.000

591.000.000

7.550.400.000

2015

2.316.000.000

1.214.000.000 461.800.000 1.501.872.738 1.559.059.785

168.276.955

604.000.000

7.825.009.478

2016

2.930.451.768

1.270.592.183 516.660.000 1.518.173.367 1.230.034.314

173.094.886

755.000.000

8.394.006.518

2017
2018
2014 - 2018

3.149.252.379
3.267.578.480
46,46%

1.310.643.660 545.160.600 1.659.916.006 1.958.473.842
1.366.228.131 550.428.690 1.697.802.638 1.810.995.477
15,29%
6,18%
14,10%
27,90%

193.852.269
252.326.508
108,53%

908.355.844
946.000.000
60,07%

9.725.654.600
9.891.359.924
31,00%

Πηγή: Hellastron

Πίνακας 8: Διανυθέντα Οχηματοχιλιόμετρα του σύγχρονου ελληνικού δικτύου αυτοκινητόδρομων
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Στον πίνακα 9 έχει αφαιρεθεί η στήλη με τα στοιχεία της Αττικής
Οδού από τον προηγούμενο πίνακα ώστε να απομονωθεί η
αστική
κινητικότητα
από
τη
συνολική
κίνηση
των
αυτοκινητόδρομων, δεδομένου ότι η Αττική Οδός αφορά κατά το
μεγαλύτερο ποσοστό της σε αυτό το είδος. Για να εξαχθούν
κάποια βασικά συμπεράσματα στο παρόν τμήμα της μελέτης
γίνεται η υπόθεση ότι η κίνηση των παρακάτω αυτοκινητόδρομων
είναι αντιπροσωπευτική για ολόκληρη την υπεραστική κίνηση της

χώρας. Από τα στοιχεία, λοιπόν, προκύπτει ότι σχετικά με την
υπεραστική κίνηση στους αυτοκινητόδρομους της χώρας η
αύξηση των οχηματοχιλιομέτρων είναι μεγαλύτερη από ότι στην
περίπτωση που συνυπολογίζεται και η Αττική Οδός. Πιο
συγκεκριμένα, τα διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα αυξήθηκαν κατά
33,93% κατά την περίοδο 2014 – 2018. Είναι προφανές ότι
συγκριτικά με το ΑΕΠ της χώρας, η υπεραστική κίνηση αυξάνεται
ταχύτερα σε αυτή την περίοδο.

Υπεραστική Κίνηση στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους (σε οχηματοχιλιόμετρα)
Εγνατία Οδός
Μορέας
Ολυμπία Οδός
Νέα Οδός
Κεντρική Οδός

Αυτοκινητόδρομος
Αιγαίου

Σύνολο

2014

2.231.000.000

518.400.000

1.488.000.000

1.416.000.000

121.000.000

591.000.000

6.365.400.000

2015

2.316.000.000

461.800.000

1.501.872.738

1.559.059.785

168.276.955

604.000.000

6.611.009.478

2016

2.930.451.768

516.660.000

1.518.173.367

1.230.034.314

173.094.886

755.000.000

7.123.414.335

2017

3.149.252.379

545.160.600

1.659.916.006

1.958.473.842

193.852.269

908.355.844

8.415.010.940

2018

3.267.578.480

550.428.690

1.697.802.638

1.810.995.477

252.326.508

946.000.000

8.525.131.793

2014 - 2018

46,46%

6,18%

14,10%

27,90%

108,53%

60,07%

33,93%

Πηγή: Hellastron

Πίνακας 9:Υπεραστική κίνηση σε όρους οχηματοχιλιομέτρων στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους
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Στον
πίνακα
11,
παρουσιάζονται
τα
διανυθέντα
οχηματοχιλιόμετρα της Αττικής Οδού για την περίοδο 2004 – 2018.
Όπως φαίνεται, την περίοδο πριν την οικονομική κρίση, από το
2004 έως και το 2009, τα οχηματοχιλιόμετρα είχαν αυξητική
πορεία. Από το 2010 μέχρι το 2014, η οικονομική κρίση φαίνεται να
επηρεάζει και τις αστικές μετακινήσεις με τα οχηματοχιλιόμετρα να
μειώνονται σημαντικά. Τα τελευταία έτη, από το 2015 έως το 2018
παρατηρείται αύξηση στην αστική κινητικότητα σε όρους
διανυθέντων οχηματοχιλιομέτρων στην Αττική οδό. Συνολικά, την
περίοδο 2004 – 2018, τα διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα στην
Αττική Οδό αυξήθηκαν κατά 9,48% ενώ την περίοδο 2014 -2018
αυξήθηκαν κατά 15,3%.

Διανυθέντα οχηματοχιλίομετρα στην Αττική Οδό
Αττική Οδός

Το ίδιο μοτίβο φαίνεται να ακολουθεί και ο αριθμός των
διελεύσεων από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου. Το 2014 οι διελεύσεις
ήταν 3.850.156 ενώ το 2018 έφτασαν τις 4.688.941. Οι διελεύσεις
από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου αυξήθηκαν, λοιπόν, κατά την
περίοδο 2014 – 2018 κατά το ποσοστό του 21,79% με μία συνεχή
ετήσια ανοδική τάση.

Διελεύσεις Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου

2004
2005

1.247.862.000
1.343.931.168

2006

1.458.540.000

2007

1.723.617.600

2008

1.752.000.000

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2004 - 2018

1.760.982.650
1.557.885.554
1.429.357.596
1.255.727.902
1.194.507.828
1.185.000.000
1.214.000.000
1.270.592.183
1.310.643.660
1.366.228.131
9,48%

2014
2015
2016

3.850.156
3.919.528
4.203.954

Πηγή: Hellastron & Αττική Οδός

2017

4.660.584

Υποσ.: Για το έτος 2009 τα οχηματοχιλιόμετρα έχουν υπολογιστεί με

2018

4.688.941

2014 - 2018

21,79%

βάση

το μέσο όρο της μέσης διαν υθείσας απόστασης της

περιόδου 2014 – 2018.

Πίνακας 11: Διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα στην Αττική Οδό 2004 – 2018

Πηγή: Hellastron, Ίδια επεξεργασία
Πίνακας 10: Διελεύσεις Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου 2014 – 2018
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3.4.2

Κατανάλωση Καυσίμων & Στόλος Οχημάτων

εντυπωσιακά κατά το ποσοστό του 326,25%. Πιο συγκεκριμένα, η
κυκλοφορία
νέων
αυτοκινήτων,
είτε
καινούργιων
είτε
μεταχειρισμένων, συρρικνώθηκε με σημαντικά ποσοστά κυρίως
από το 2008 έως το 2012. Από το 2014 μέχρι το 2018 εκτοξεύτηκε η
εισαγωγή νέων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Στον πίνακα 12, παρουσιάζεται η εξέλιξη στην κατανάλωση
καυσίμων κίνησης σε μετρικούς τόνους για την περίοδο 2000 –
2018. Παράλληλα για την ίδια περίοδο, φαίνονται ο στόλος των
επιβατηγών αυτοκινήτων (ΙΧ) που βρίσκεται σε κυκλοφορία και τα
καινούργια και μεταχειρισμένα επιβατηγά που κυκλοφόρησαν
ετησίως για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι
στα καύσιμα περιλαμβάνονται το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη
(αμόλυβδη, super και super αμόλυβδη 98/100). Άλλωστε
σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα κατά τη
συντριπτική τους πλειοψηφία χρησιμοποιούν βενζίνη (ποσοστό
91%) και το 5,8% αυτών περίπου χρησιμοποιεί πετρέλαιο3. Τα έτη
πριν την οικονομική κρίση, η κατανάλωση καυσίμων είχε συνεχή
αυξητική πορεία. Από το 2009 και έπειτα η κατανάλωση καυσίμων
κίνησης μειώνεται συνεχώς με εξαίρεση τα έτη 2014, 2016 και 2018
που σημειώνεται μια μικρή αύξηση. Την περίοδο 2000 – 2009 η
αύξηση της κατανάλωσης καυσίμων κίνησης είναι της τάξεως
του 24,74% ενώ η μείωση κατά την περίοδο 2009 – 2018 είναι
μεγαλύτερη, σε ποσοστό -28,04%. Συνολικά, κατά την περίοδο
2000 – 2018, η κατανάλωση καυσίμων κίνησης μειώθηκε κατά
9,98%.

Η διαχρονική εξέλιξη της κατανάλωσης καυσίμων έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον αν συγκριθεί με τα διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα και
τον αριθμό των οχημάτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Η
σύγκριση αυτή υποδηλώνει μια σαφή αλλαγή στο στόλο των
οχημάτων που βρίσκονται στην κυκλοφορία. Από τη μία, τα
διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα στους αυτοκινητόδρομους έχουν
αυξηθεί και ο αριθμός των οχημάτων σε κυκλοφορία έχει αυξηθεί
ελαφρώς τα τελευταία έτη ενώ από την άλλη η κατανάλωση
καυσίμων κίνησης έχει υποστεί αξιοσημείωτη μείωση. Αυτό
ενδεχομένως να οφείλεται στο ότι τα νέα αυτοκίνητα που
εισέρχονται στην κυκλοφορία, καινούργια είτε μεταχειρισμένα, τα
έτη μετά την οικονομική κρίση, είναι, σύμφωνα με εκτιμήσεις
(λόγω έλλειψης επαρκών στατιστικών στοιχείων), μικρότερου
κυβισμού4.

Ο στόλος των επιβατηγών αυξήθηκε κατά την περίοδο 2000 –
2018 κατά το σημαντικό ποσοστό του 65,34% με τη μεγαλύτερη
αύξηση να έχει σημειωθεί πριν την οικονομική κρίση. Από το
2009 έως το 2018 ο στόλος των επιβατηγών αυξήθηκε μόλις κατά
2,94%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο αριθμός των
καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που κυκλοφορούν
για πρώτη φορά ετησίως. Κατά την περίοδο 2000 – 2018, από τη
μια μεριά, ο αριθμός των καινούργιων αυτοκίνητων που
κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά μειώθηκε κατά 64,19%, ενώ από
την άλλη ο αντίστοιχος αριθμός των μεταχειρισμένων αυξήθηκε
3https://www.gocar.gr/news/feed/25882,Posa_aytokinhta_kykloforoyn_sthn_Ella

4http://newpost.gr/oikonomia/5c125dd556dccb7e13e4413a/boyliakse-apo-to-

da.html

2004-h-agora-newn-aytokinhtwn-strofh-sta-i-x-mikroy-kybismoy
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Κατανάλωση Καυσίμων Κίνησης & Στόλος Οχημάτων
Κατανάλωση
Στόλος Επιβατηγών
πετρελαιοειδών σε
μετρικούς τόνους
#

%

#

Καινούργια Επιβατηγά που
κυκλοφορούν πρώτη
φορά στην Ελλάδα

%

#

%

Μεταχειρισμένα
Επιβατηγά που
κυκλοφορούν πρώτη
φορά στην Ελλάδα
#

%

2000

5.539.253

2001

5.665.048

2,27%

3.423.704

7,16%

279.521

-3,11%

10.422

-26,18%

2002

5.957.684

5,17%

3.646.069

6,49%

267.44

-4,32%

10.127

-2,83%

2003

6.270.382

5,25%

3.839.549

5,31%

256.489

-4,09%

16.026

58,25%

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

6.375.032
6.495.228
6.740.587
6.966.056
7.111.932
6.909.460
6.185.525
5.477.946
5.128.749
4.968.505
5.028.833

1,67%
1,89%
3,78%
3,34%
2,09%
-2,85%
-10,48%
-11,44%
-6,37%
-3,12%
1,21%

4.073.511
4.303.129
4.543.016
4.798.530
5.023.944
5.131.960
5.216.873
5.203.591
5.167.557
5.124.208
5.110.873

6,09%
5,64%
5,57%
5,62%
4,70%
2,15%
1,65%
-0,25%
-0,69%
-0,84%
-0,26%

288.483
268.984
267.48
279.723
266.887
220.192
140.722
97.539
58.299
58.659
70.81

12,47%
-6,76%
-0,56%
4,58%
-4,59%
-17,50%
-36,09%
-30,69%
-40,23%
0,62%
20,71%

29.025
33.629
37.22
38.156
28.966
24.347
13.125
10.198
6.002
6.273
13.635

81,11%
15,86%
10,68%
2,51%
-24,09%
-15,95%
-46,09%
-22,30%
-41,15%
4,52%
117,36%

2015

4.970.852

-1,15%

5.107.620

-0,06%

75.497

6,62%

20.654

51,48%

2016

5.042.234

1,44%

5.160.056

1,03%

78.79

4,36%

27.827

34,73%

2017
2018
2000 - 2009
2009 - 2018
2000 - 2018

4.971.976
4.986.173
24,74%
-28,04%
-9,98%

-1,39%
0,29%

5.235.928
5.282.695
60,62%
2,94%
65,34%

1,47%
0,89%

88.001
103.322
-23,68%
-53,08%
-64,19%

11,69%
17,41%

42.226
60.178
72,45%
147,17%
326,25%

51,74%
42,51%

3.195.065

288.502

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Πίνακας 12: Κατανάλωση καυσίμων & Στόλος Οχημάτων
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14.118

Παράλληλα, εκδηλώθηκε ένα μεγάλο ρεύμα κατάθεσης
πινακίδων αυτοκινήτων που κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους
ήταν μεγάλου κυβισμού. Λόγω της υψηλής φορολογίας αλλά και
της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος πολλοί προχώρησαν
στην κατάθεση πινακίδων των αυτοκινήτων τους. Όπως φαίνεται
στον παρακάτω πίνακα από το 2010 μέχρι το 2018 κατατέθηκαν
στην Εφορία 2.127.375 πινακίδες περίπου.

Αποσυρθέντα αυτοκίνητα
Αριθμός αποσυρθέντων
αυτοκινήτων

Επιπρόσθετα, ένα μεγάλο μέρος των αυτοκινήτων οδηγήθηκαν
στην απόσυρση. Από το 2004 έως και το 2016, περίπου 883.855
αυτοκίνητα αποσύρθηκαν. Μάλιστα, ακόμα και μετά το τέλος του
μέτρου της απόσυρσης, σημαντικός αριθμός οχημάτων
οδηγούνταν, σύμφωνα με στοιχεία της Εναλλακτικής Διαχείρισης
Οχημάτων Ελλάδας, για ανακύκλωση, χωρίς όφελος. Πιο
συγκεκριμένα, το 2017 34.735 αυτοκίνητα και 4.795 φορτηγά
δόθηκαν για ανακύκλωση και το πρώτο εξάμηνο του 2018 τα
αντίστοιχα νούμερα ήταν περίπου 17.075 και 2.1435.
Κατάθεση Πινακίδων
Κατάθεση Πινακίδων
2010

167.321

2011

173.626

2012

242.61

2013
2014
2015
2016
2017
2018

312.508
223.621
223.715
227.464
288.319
268.191

2004

1.181

2005

6.584

2006

29.24

2007

49.798

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

62.696
146.54
68.665
117.189
81.495
89.844
90.406
93.645
46.572

Πηγή: https://www.news247.gr/autokinito/gernae
i-epikindyna-o-stolos-t on-ochim aton-stinellada.6509936.htm l

Πίνακας 14: Αριθμός αποσυρθέντων αυτοκινήτων 2004 – 2016

Πηγή: ΑΑΔΕ

Πίνακας 13: Αριθμός Πινακίδων Αυτοκινήτων που κατατέθηκαν 2010 - 2018

5https://www.movenews.gr/rekor-katagrafei-h-aposyrsh-palaion-ix-kai-xoris-

ofelos/
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., τα κυκλοφορούντα οχήματα
αυξήθηκαν κατά την περίοδο 2015 – 2017 κατά 2,3% ενώ
μειώθηκαν ελαφρώς το 2018. Συνολικά, η αύξησή τους κατά την
περίοδο 2015 – 2018 ήταν 1,98%. Πιο συγκεκριμένα, τα επιβατηγά
και τα φορτηγά παρουσιάζουν μια συνεχώς αυξανόμενη τάση
κατά τα έτη 2015 – 2018 ενώ τα λεωφορεία το αντίθετο. Οι
μοτοσυκλέτες τέλος, ενώ μέχρι το 2017 αυξάνονταν, το 2018
μειώθηκε ο αριθμός τους. Συνολικά, κατά την περίοδο 2015 –
2018, τα επιβατηγά σημείωσαν αύξηση του αριθμού τους κατά
3,42% και τα φορτηγά κατά 1,62%. Αντίθετα, ο αριθμός των
κυκλοφορούντων λεωφορείων μειώθηκε οριακά κατά 0,74% και
των μοτοσυκλετών κατά 2,23%.

Κυκλοφορούντα Οχήματα 2018
Μοτοσυκλέτες
19,2%
Φορτηγά
16,3%
Λεωφορεία
0,3%
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., ίδια επεξεργασία
Διάγραμμα 9: Κατανομή κυκλοφορούντων οχημάτων 2018

Το μεγαλύτερο μερίδιο των κυκλοφορούντων οχημάτων
καταλαμβάνουν τα επιβατηγά σε ποσοστό 64,2%, ακολουθούν οι
μοτοσικλέτες με ποσοστό 19,2%, τα φορτηγά με 16,3% ενώ τα
λεωφορεία αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,3% του συνόλου, όπως
φαίνεται χαρακτηριστικά και στο διάγραμμα 9.

Κυκλοφορούντα Οχήματα
Επιβατηγά

Επιβατηγά
64,2%

Λεωφορεία

Φορτηγά

Μοτοσυκλέτες

2015

5.107.620

26.586

1.322.604

1.619.621

Κυκλοφορούντα
οχήματα
8.076.431

2016

5.160.056

26.541

1.332.823

1.653.528

8.172.948

2017

5.235.928

26.481

1.343.830

1.656.657

8.262.896

2018
2015 - 2018

5.282.695
3,42%

26.389
-0,74%

1.344.062
1,62%

1.583.491
-2,23%

8.236.637
1,98%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., ίδια επεξεργασία
Πίνακας 15: Κυκλοφορούντα οχήματα 2015 – 2018
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο αριθμός των Φορτηγών
Ιδιωτικής Χρήσης αυξήθηκε κατά την περίοδο 2000 – 2018 κατά
28,08%. Αναφορικά με τα Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης, η ΕΛ.ΣΤΑΤ.
εκτιμά κατά προσέγγιση ότι ο αριθμός τους κυμαίνεται σε 36.495.
ενώ δε διαθέτουν ακριβή στοιχεία για τις άδειες από το Υπουργείο
Μεταφορών. Ο αριθμός αυτός σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. μπορεί
να είναι υπερεκτιμημένος καθώς ενδεχομένως να υπάρχουν
φορτηγά που δε χρησιμοποιούνται αλλά να μην έχει γίνει
διαγραφή τους.

Στόλος Φορτηγών Ι.Χ.
ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ.
#
2000

1.020.927

2001

1.049.316

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

1.072.642
1.094.532
1.122.642
1.149.988
1.183.394
1.219.450
1.253.030
1.265.935
1.282.273
1.284.801

2012

1.282.423

2013

1.279.341

2014

1.281.450

2015
2016
2017
2018
2000 - 2018

1.286.109
1.296.328
1.307.335
1.307.567
28,08%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Πίνακας 16: Εξέλιξη αριθμού φορτηγών Ι.Χ., 2000 – 2018
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3.4.3

Οδικά Ατυχήματα

Τα στατιστικά στοιχεία, που παρουσιάζονται στον παρακάτω
πίνακα, δείχνουν ξεκάθαρα ότι τα οδικά ατυχήματα έχουν μειωθεί
σημαντικά κατά την περίοδο 2000 – 2018 (-53%). Το ίδιο ισχύει και
για το σύνολο των παθόντων ατόμων, που κατά την περίοδο
2000 – 2018 σημείωσαν μεγαλύτερη μείωση, αυτή της τάξεως του
-58%.
Οδικά Ατυχήματα
Οδικά Ατυχήματα
Σύνολο

Παθόντα Άτομα

Θανατηφόρα Μη θανατηφόρα

Σύνολο

Νεκροί

Ελαφρά
Τραυματίες

Βαριά
Τραυματίες

2.037

26.563

4.200

2000

23.001

1.803

21.198

32.8

2001

19.671

1.669

18.002

28.216

1.88

23.098

3.238

2002

16.809

1.438

15.371

24.093

1.634

19.851

2.608

2003

15.751

1.4

14.351

22.342

1.605

18.389

2.348

2004

15.547

1.484

14.063

21.849

1.67

17.784

2.395

2005

16.914

1.482

15.432

23.706

1.658

19.778

2.27

2006

16.019

1.501

14.518

22.332

1.657

18.654

2.021

2007

15.499

1.442

14.057

21.378

1.612

17.945

1.821

2008

15.083

1.411

13.672

20.563

1.553

17.138

1.872

2009
2010

14.789
15.032

1.296
1.142

13.493
13.89

20.097
20.366

1.456
1.258

16.965
17.399

1.676
1.709

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

13.849
12.398
12.109
11.69
11.44
11.318
10.848

1.051
908
814
739
741
772
679

12.798
11.49
11.295
10.951
10.699
10.546
10.169

18.4
16.628
16.054
15.359
14.889
14.649
14.002

1.141
988
879
795
793
824
731

15.633
14.241
13.963
13.548
13.097
12.946
12.565

1.626
1.399
1.212
1.016
999
879
706

2018

10.743

-

-

13.791

700

12.364

727

Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο των ατυχημάτων το 2000 ήταν
23.001 ενώ το 2018 ήταν 10.743. Τα θανατηφόρα ατυχήματα που
καταγράφηκαν το 2000 ήταν 1.803 ενώ το 2017 ήταν 679. Τα μη
θανατηφόρα ατυχήματα ήταν 21.198 το 2000 και 10.169 το 2017.
Από τους παθόντες, το 2000 οι νεκροί ήταν 2.037, ελαφρά
τραυματίες 26.563 και οι βαριά τραυματίες 4.200 ενώ το 2018 ήταν
700, 12.364 και 727, αντίστοιχα. Συνολικά, όπως απεικονίζεται και
στο διάγραμμα 10, τα οδικά ατυχήματα και ο αριθμός των
παθόντων προσώπων ακολουθούν συνεχή πτωτική πορεία με
εξαίρεση τα έτη 2005 και 2010 όπου σημειώθηκε μια ελαφρά
αύξηση.
Σύμφωνα με την Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής των
Ελλήνων, ένας από τους βασικούς λόγους της μείωσης των
οδικών ατυχημάτων οφείλεται στη βελτίωση των οδικών αξόνων.
Να επαναληφθεί ότι το 2017 ολοκληρώνονται σημαντικά οδικά
έργα: ΠΑΘΕ (σήραγγες Τεμπών), Ολυμπία Οδός, Ιόνια Οδός και
τμήμα της Κεντρικής Οδού Ε65 (Ξυνειάδα – Τρίκαλα μήκους 79
km). Το ποσοστό των θανατηφόρων ατυχημάτων στους
κλειστούς αυτοκινητόδρομους είναι μόλις περίπου 10%. Επίσης, η
οικονομική κρίση άλλαξε τη συμπεριφορά των οδηγών, οι οποίοι
είτε μειώνουν την ταχύτητα οδήγησης για λιγότερα καύσιμα είτε
περιορίζουν τις μετακινήσεις τους μόνο στις απαραίτητες.
Σημαντική ήταν και η συμβολή της καλύτερης αστυνόμευσης
αλλά και της προσπάθειας για καλύτερη πρόληψη και ενημέρωση
από τους αρμόδιους φορείς.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το κόστος θεραπείας των τροχαίων είναι
τεράστιο οπότε η μείωση των οδικών ατυχημάτων πέρα από τη
προφανή αποφυγή της οδύνης που προκαλούν τα τροχαία
εξοικονομεί σημαντικά ποσά του κρατικού προϋπολογισμού. Την
περίοδο 2000 – 2015 η χώρα δαπάνησε πάνω από
81.181.704.000€ που αντιστοιχεί σε 5.073.856.500€ ανά έτος. Την
τελευταία πενταετία 2014 – 2018, το ποσό εκτιμάται σε
2.398.299.200€.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., ίδια επεξεργασία

Πίνακας 17: Οδικά ατυχήματα & Παθόντα άτομα (νεκροί, βαριά και ελαφριά
τραυματίες)
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Ειδικότερα, οι νεκροί από οδικά ατυχήματα μειώθηκαν σημαντικά
στην Αττική, την Πελοπόννησο και την Ήπειρο σε ποσοστά -19%,
9,72% και -31,43%, αντίστοιχα. Στη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια
Νησιά όμως η αύξηση είναι σημαντική και φτάνει τα ποσοστά
15,87% και 66,67%, αντίστοιχα.

Οδικά Ατυχήματα & Παθόντες
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000

Συγκρίνοντας, τα στοιχεία του Ιουνίου για το έτος 2018 και 2019,
παρατηρείται μια αύξηση των οδικών ατυχημάτων στην Αττική,
στην Ήπειρο και στα Ιόνια Νησιά. Μάλιστα, στα Ιόνια νησιά το
ποσοστό αύξησης είναι ιδιαίτερο υψηλό (108,33%). Στην
Πελοπόννησο και κυρίως στη Δυτική Ελλάδα υπήρξε μια
βελτίωση. Θετικά είναι και τα στοιχεία για το σύνολο των
παθόντων ατόμων ο αριθμός των οποίων στη Δυτική Ελλάδα
σημείωσε μείωση κατά 23,29%. Στην Πελοπόννησο και στην
Ήπειρο δεν υπήρξε μεταβολή ενώ στην Αττική και κυρίως στα Ιόνια
Νησιά υπήρξε αύξηση. Αναφορικά με τον αριθμό των νεκρών
μόνο στη Δυτική Ελλάδα υπήρξε μείωση ενώ στις άλλες
περιφέρειες υπήρχε σημαντική αύξηση. Αξίζει να επισημανθεί ότι
το νέο οδικό δίκτυο που διέρχεται από τις Περιφέρειες υπό μελέτη
δε διέρχεται και μέσα από την Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων. Τα
Ιόνια Νησιά επηρεάζονται από το νέο οδικό δίκτυο ως προς
άλλους παράγοντες.

Σύνολο
Ατυχημάτων
Σύνολο Παθόντων
Ατόμων

5,000
0

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., ίδια επεξεργασία
Διάγραμμα 10: Οδικά Ατυχήματα & παθόντες, 2000 – 2018

Ενδεικτικά, στους πίνακες 18 & 19 παρουσιάζονται κάποια
περιφερειακά στοιχεία για τα οδικά ατυχήματα, τα παθόντα άτομα
γενικά και τους νεκρούς ειδικότερα. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία
αφορούν στα έτη 2016 και 2017 αλλά και την ετήσια μεταβολή
μεταξύ του Ιουνίου 2018 και 2019 ανά περιφέρεια, σύμφωνα με
πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ..
Τα συνολικά οδικά ατυχήματα έχουν μειωθεί στις περιφέρειες της
Αττικής, της Πελοποννήσου και της Ηπείρου το 2017 σε ποσοστό 1,58%, -6,38% και -15%, αντίστοιχα. Αντίθετα, στη Δυτική Ελλάδα
και τα Ιόνια Νησιά παρουσίασαν αύξηση κατά 3,25% και 20,89%,
αντίστοιχα. Το σύνολο των παθόντων ατόμων μειώθηκε το 2017
σε σχέση με το 2016 σε όλες τις Περιφέρειες με τις μεγαλύτερες
μειώσεις να εμφανίζονται στα Ιόνια Νησιά και στην Ήπειρο.
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Οδικά Ατυχήματα & Παθόντα άτομα ανά περιφέρεια
Σύνολο Οδικών
Ατυχημάτων

Σύνολο Παθόντων
Ατόμων

Νεκροί

2016

2017

%

2016

2017

%

2016

2017

%

Αττική

5.634

5.545

-1,58%

6.955

6.818

-1,97%

200

162

-19,00%

Δυτική Ελλάδα

492

508

3,25%

705

688

-2,41%

63

73

15,87%

Πελοπόννησος

564

528

-6,38%

788

765

-2,92%

72

65

-9,72%

Ήπειρος

140

119

-15,00%

216

162

-25,00%

35

24

-31,43%

Ιόνια Νησιά

187

226

20,86%

228

158

-30,70%

18

30

66,67%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., ίδια επεξεργασία
Πίνακας 18: Οδικά ατυχήματα & Παθόντα άτομα ανά περιφέρεια 2016 – 2017

Οδικά Ατυχήματα & Παθόντα άτομα ανά περιφέρεια
Σύνολο Οδικών Ατυχημάτων
Ιούνιος 2018 Ιούνιος 2019
Αττική
Δυτική Ελλάδα
Πελοπόννησος
Ήπειρος
Ιόνια Νησιά

480
54
43
9
12

513
43
41
11
25

%
6,88%
-20,37%
-4,65%
22,22%
108,33%

Σύνολο Παθόντων Ατόμων
Ιούνιος 2018 Ιούνιος 2019
599
73
59
15
15

613
56
59
15
35

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., ίδια επεξεργασία
Πίνακας 19: Οδικά ατυχήματα & Παθόντα άτομα ανά περιφέρεια Ιούνιος 2018 – Ιούνιος 2019
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Νεκροί

%

Ιούνιος 2018

Ιούνιος 2019

%

2,34%
-23,29%
0,00%
0,00%
133,33%

14
7
3
1
1

18
2
7
3
2

28,57%
-71,43%
133,33%
200,00%
100,00%

3.4.4

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Νήσους Αιγαίου και Κρήτης για τα περισσότερα έτη οι
εκφορτώσεις υπερβαίνουν τις φορτώσεις. Στη Βόρεια Ελλάδα
σημειώνεται η μεγαλύτερη αύξηση κατά την περίοδο 2012 – 2018
όσον αφορά και στις εκφορτώσεις (23,14%). Ακολουθεί η Αττική
με ποσοστό αύξησης στις εκφορτώσεις σε τονοχιλιόμετρα 10,56%
και η Κεντρική Ελλάδα με ποσοστό αύξησης 3,20%. Αντίθετα,
στους Νήσους Αιγαίου και στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε
σημαντική μείωση, - 23,04%.

Στον πίνακα 20 παρουσιάζονται οι οδικές εμπορευματικές
μεταφορές σε όρους τόνων και τονοχιλιομέτρων για την περίοδο
2011 – 2018. Να διευκρινιστεί ότι τα τονοχιλιόμετρα υπολογίζονται
ως το πηλίκο των τόνων επί τη διανυθείσα απόσταση σε χλμ.. Το
μεταφορικό έργο του συνόλου των φορτηγών, Ι.Χ. και Δ.Χ, που
αφορούν και εθνικές και διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές σε
χιλιάδες τόνους από το 2011 έως το 2018 μειώθηκε κατά 28,37%.
Το 2011, τα φορτηγά που ήταν ταξινομημένα στην Ελλάδα,
μετέφεραν 505.328,75 χιλ. τόνους ενώ το 2018 μετέφεραν
361.946,75 χιλ. τόνους. Αντίθετα, το αντίστοιχο μεταφορικό έργο
σε όρους τονοχιλιομέτρων αυξήθηκε σημαντικά, κατά το
ποσοστό του 43,34%. Την περίοδο 2011 – 2013 υπήρξε μείωση
ενώ από το 2014 σημειώθηκε συνεχής άνοδος με τα
τονοχιλιόμετρα να φτάνουν τις 29.278.725,31 χιλ. το 2018.

Μεταφορικό έργο των φορτηγών οδικών
εμπορευματικών μεταφορών, εθνικών & διεθνών
ταξινομημένων στην Ελλάδα
Τόνοι (σε χιλ.) Τονοχιλιόμετρα (σε χιλ. )

Σε περιφερειακό επίπεδο, στη Βόρεια Ελλάδα πραγματοποιούνται
σε απόλυτη τιμή τα περισσότερα τονοχιλιόμετρα τόσο σε
φορτώσεις όσο και σε εκφορτώσεις. Μάλιστα, όπως
απεικονίζεται στα διαγράμματα 11 & 12, η Βόρεια Ελλάδα αύξησε
κατά την περίοδο 2012 – 2018 το μερίδιο της στις φορτώσεις από
40% σε 46% και στις εκφορτώσεις από 38% σε 43%. Ενώ σε όλες
τις υπόλοιπες περιοχές, αντίστοιχα υπήρξε μια ελαφριά μείωση και
στα δυο μεγέθη.
Στη Βόρεια Ελλάδα σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση σε
φορτώσεις κατά την περίοδο 2012 – 2018 (49,46%). Ακολουθεί η
Κεντρική Ελλάδα με αύξηση 19,15%, η Αττική με αύξηση 16,22%
ενώ στους Νήσους του Αιγαίου και στην Κρήτη υπήρξε μια μικρή
μείωση της τάξεως του -1,04%.

2011

505.328,75

20.425.816,43

2012
2013
2014
2015
2016
2017

400.123,83
480.803,18
403.330,24
420.005,24
410.261,40
388.913,37

20.416.362,46
18.971.045,56
19.222.882,69
19.763.640,00
24.560.154,29
28.418.052,18

2018
2011 - 2018

361.946,75
-28,37%

29.278.725,31
43,34%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., ίδια επεξεργασία

Πίνακας 20: Οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε τόνους & τονοχιλιόμετρα 2011
– 2018

Οι εκφορτώσεις στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική Ελλάδα είναι
περισσότερες από τις φορτώσεις. Ενώ στην Αττική και στους
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Διάγραμμα 11: Φορτώσεις σε χιλ. τονοχιλιόμετρα ανά περιφέρεια - 2012 vs 2018

Διάγραμμα 12: Εκφορτώσεις σε χιλ. τονοχιλιόμετρα ανά περιφέρεια - 2012 vs 2018
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Φορτώσεις & Εκφορτώσεις ανά περιφέρεια - σε τονοχιλιόμετρα (χιλ.)
Φορτώσεις
Εκφορτώσεις
Βόρεια Ελλάδα Κεντρική Ελλάδα

Αττική

2012
2013
2014
2015
2016

7.385.915,31
6.760.553,81
7.192.151,51
7.546.150,96
8.576.620,60

5.936.745,73
4.934.727,79
5.302.023,68
5.502.104,11
5.296.611,65

4.140.588,66
4.043.087,35
4.014.882,85
3.910.096,77
4.352.299,65

2017
2018
2012 – 2018

9.993.855,86
11.038.836,50
49,46%

6.523.861,73
7.073.762,43
19,15%

4.872.442,17
4.812.314,07
16,22%

Νήσοι
Βόρεια Ελλάδα Κεντρική Ελλάδα
Αιγαίου &
Κρήτη
858.433,11
6.975.437,77
5.566.037,00
1.088.421,01 6.223.349,86
4.276.014,77
752.366,10
6.762.573,21
4.843.581,98
676.552,85
6.686.719,38
4.949.614,62
796.263,45
7.490.100,27
5.184.619,99
881.649,27
849.501,93
-1,04%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., ίδια επεξεργασία

Πίνακας 21: Φορτώσεις & Εκφορτώσεις σε χιλ. τονοχιλιόμετρα ανά περιφέρεια 2012 – 2018

Οι εθνικές μεταφορές μειώθηκαν το 2018 σε σχέση με το 2017 και
σε όρους τόνων και σε όρους τονοχιλιομέτρων. Η μείωση σε
όρους βάρους (χιλ. τόνοι) ήταν -7,51% ενώ σε όρους
τονοχιλιομέτρων ήταν οριακή, της τάξεως του 0,68%. Αντίθετα,
σημειώθηκε αύξηση στις διεθνείς μεταφορές. Σε όρους βάρους
(χιλ. τόνοι), οι διεθνείς μεταφορές το 2018 σημείωσαν ετήσια
αύξηση 16,73% και σε όρους τονοχιλιομέτρων, 7,43%.
Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι το γεγονός ότι ενώ σε όρους τόνων οι
διεθνείς μεταφορές αντιπροσωπεύουν μόλις το 3% του συνόλου
του μεταφορικού οδικού έργου το 2018 σε όρους
τονοχιλιομέτρων
αντιπροσωπεύουν
το
48%,
όπως
χαρακτηριστικά απεικονίζεται στα διαγράμματα 13 & 14.
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8.498.438,72
8.589.333,38
23,14%

5.603.086,36
5.743.903,37
3,20%

Αττική

4.651.156,22
4.996.511,82
4.614.323,37
4.786.233,80
5.752.452,95

Νήσοι
Αιγαίου &
Κρήτη
946.984,63
1.169.272,13
802.043,84
684.077,51
753.113,66

6.585.066,27
5.142.110,10
10,56%

874.684,30
728.802,68
-23,04%

Μεταφορικό έργο σε τονοχιλιόμετρα (χιλ.)
Εθνικές Μεταφορές

Εθνικές & Διεθνείς Οδικές Εμπορευματικές
Μεταφορές σε τονοχιλιόμετρα - 2018

Διεθνείς Μεταφορές

Εθνικές

13,005,876.10

Διεθνείς

13,971,850.71
48%

15,412,176.06

15,306,874.70

2017

2018

52%

Εθνικές & Διεθνείς Οδικές Εμπορευματικές
Μεταφορές σε τόνους - 2018

Μεταφορικό έργο σε τόνους (χιλ.)
Εθνικές Μεταφορές

Διεθνείς Μεταφορές

Εθνικές

Διεθνείς

3%
9,185.38

379,728.02

10,721.72
97%

351,225.14
2017

2018

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., ίδια επεξεργασία

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., ίδια επεξεργασία

Διάγραμμα 14: Ποσοστά εθνικών & διεθνών οδικών εμπορευματικών
μεταφορών σε τόνους και τονοχιλιόμετρα το 2018

Διάγραμμα 13: Εθνικές & Διεθνείς Μεταφορές σε χιλ. τόνους και τονοχιλιόμετρα
2017 – 2018
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3.5

Θαλάσσιες Μεταφορές

3.5.1

Θαλάσσιο Δίκτυο

φορτηγών από το λιμάνι της Πάτρας, αυτή κυρίως αφορά
ελληνικά και ευρωπαϊκά φορτηγά που εκτελούν μεταφορές εντός
Ε.Ε., ασυνόδευτες μονάδες που αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του
Διεθνούς διαδρόμου και φορτηγά transit. Τα τελευταία έχουν
μειώσει αρκετά το ποσοστό τους στο λιμένα της Πάτρας μετά την
ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού.

Πέντε ελληνικοί λιμένες - Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα,
Ηγουμενίτσα και Ηράκλειο – έχουν ενταχθεί στο Κεντρικό
Διευρωπαϊκό Δίκτυο (Core Network) και είκοσι ελληνικοί λιμένες
έχουν
ενταχθεί
στο
Εκτεταμένο
Διευρωπαϊκό
Δίκτυο
(Comprehensive Network,) (Βόλος, Ελευσίνα, Καβάλα, Καλαμάτα,
Κατάκολο, Κέρκυρα, Κυλλήνη, Λαύριο, Μύκονος, Μυτιλήνη,
Νάξος, Πάρος, Ραφήνα, Ρόδος, Σαντορίνη, Σκιάθος, Σύρος,
Χαλκίδα, Χανιά και Χίος). Τα πέντε ελληνικά λιμάνια του Κεντρικού
ΔΕΔ – Μ αποτελούν μέρος του Διαδρόμου Orient – East Med που
ενώνει μεγάλα τμήματα της Κεντρικής Ευρώπης με τις θάλασσες
της Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας, της Βαλτικής και της
Βόρειας Θάλασσας διασχίζοντας τη Γερμανία, την Τσεχία, την
Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα με
κατάληξη στην Κύπρο.

Ο λιμένας της Ηγουμενίτσας έχει ως κύρια δραστηριότητα την
εξυπηρέτηση επιβατηγών οχηματαγωγών (Ε/Γ – Ο/Γ) πλοίων
(ferry terminals) τόσο για γραμμές εξωτερικού όσο και για
εγχώριες ακτοπλοϊκές γραμμές. Κύριες συνδέσεις του λιμένα είναι
τα ιταλικά λιμάνια, Ανκόνα, Βενετία, Τεργέστη, Μπάρι, Μπρίντιζι,
Ραβέννα και το λιμάνι της Κέρκυρας. Λόγω της γεωγραφικής του
θέσης αλλά και της σύνδεσή του με την Εγνατία οδό εξυπηρετεί
κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα και τα Νότια Βαλκάνια (κυρίως
Βουλγαρία και Τουρκία).
Στην εμπορευματική κίνηση, συμπληρωματικό σημαντικό ρόλο
παίζει και το λιμάνι Πλατυγιαλίου στον Αστακό που εξυπηρετεί τη
διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων ενώ πρόσφατα έχει αποκτήσει
σύνδεση με την Ιόνια Οδό.

Τα κυριότερα λιμάνια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας είναι ο
λιμένας των Πατρών, της Ηγουμενίτσας, της Κυλλήνης, του
Κατάκολου, του Αιγίου, της Αμφιλοχίας και του Αστακού.
Οι λιμένες των Πατρών και της Ηγουμενίτσας αποτελούν
τερματικούς σταθμούς του διαδρόμου OEM και ενδιάμεσους
κόμβους διασύνδεσης με το Διάδρομο Scandinavian –
Mediterranean μέσω της σύνδεσή τους με την Ιταλία. Αποτελούν
σημαντικό διαμετακομιστικό κόμβο της Αδριατικής συνδέοντας
την Ευρώπη με τα Βαλκάνια, τον Εύξεινο Πόντο και τη Μέση
Ανατολή.

3.5.2

Ελληνική Ακτοπλοΐα & θαλάσσιες μεταφορές

Η Ελλάδα είναι η πρώτη δύναμη στην παγκόσμια ναυτιλιακή
βιομηχανία σε όρους χωρητικότητας του ελληνόκτητου στόλου.
Το 2018 ο ελληνόκτητος στόλος αριθμούσε 4.371 πλοία με
συνολική
χωρητικότητα
330.176
χιλ.
τόνους
που
αντιπροσωπεύουν το 17,3% της παγκόσμιας αγοράς. Στην
ελληνική ακτοπλοΐα δραστηριοποιούνται 37 ναυτιλιακές εταιρίες
και 11 εταιρίες κρουαζιέρας. Τα πλοία που εξυπηρετούν την
Ελληνική Ακτοπλοΐα ανέρχονται σε 91 με μέσο όρο ηλικίας τα 26
έτη. Το 2016 η συμβολή της εγχώριας ακτοπλοΐας στο ΑΕΠ
ανερχόταν στο 7,3% (€12,9 δισ.). Η συμβολή της επιβατηγού
ναυτιλίας στην Αδριατική εκτιμάται στο 1,9% του ΑΕΠ (€3,3 δισ.). Η

Ο λιμένας των Πατρών έχει επιβατική και εμπορική χρήση κυρίως
με trailers αλλά και φορτηγά. Αποτελεί λοιπόν, τη σημαντικότερη
εγκατάσταση συνδυασμένων μεταφορών με τη μέθοδο RO - RO
μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης. Το λιμάνι συνδέεται με τακτικά
δρομολόγια με τα λιμάνια, Ανκόνα, Βενετία, Τεργέστη, Μπάρι,
Μπρίντιζι, Ραβέννα, Γένοβα και Κατάνια. Σχετικά με τη διακίνηση
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μεταφορική δραστηριότητα στην Αδριατική συμβάλει κατά €780
εκατ., που αντιστοιχεί στο 0,4% του ΑΕΠ για το 2016 (ΙΟΒΕ, 2017).

κόστος για επισκευές, συντήρηση, ναυλώσεις και λοιπά έξοδα.
Ενώ μικρότερο ποσοστό καταλαμβάνουν οι αποσβέσεις και τα
ασφάλιστρα, έξοδα λιμένων και υδροληψία (12% και 7%,
αντίστοιχα). Σε επίπεδο διεθνούς ανταγωνισμού, ενδεικτικά να
αναφερθεί ότι το κόστος καυσίμων ως μέσος όρος όλων των
ελληνικών εταιριών κατείχε το 29,9% του συνολικού λειτουργικού
κόστους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ για το 2016 ήταν
υψηλότερο από ότι στη φιλανδική εταιρία Finnlines (23,3 %), ενώ
ήταν συγκρίσιμο με αυτό της ιταλικής εταιρίας Moby (30,8%). Το
μισθολογικό κόστος ως μέσος όρος όλων των ελληνικών
εταιριών το 2016 κυμαινόταν στο 22,4% του συνολικού
λειτουργικού κόστους όταν στη Moby ήταν 22,2% και στη Finnlines
ήταν 19,0%.

Σύμφωνα με έρευνα για την Ελληνική ακτοπλοΐα (XRTC, 2019) που
εστιάζει στις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρίες το 2018
(Όμιλος Attica, Anek Lines και Minoan Lines6), τα σημαντικότερα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η αγορά είναι πρώτον η
επιβάρυνση από την τιμή των καυσίμων. Το 2017 η αύξηση της
τιμής του πετρελαίου έφτασε το 29% και το 2018 η μεσοσταθμική
αύξηση ήταν της τάξης του 25% με αποτέλεσμα να αυξηθεί το
λειτουργικό κόστος των εταιριών. Ένα ακόμα πρόβλημα είναι η
υποχρέωση για τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις της Επιτροπής
Προστασίας
Περιβάλλοντος
του
Διεθνούς
Ναυτιλιακού
Οργανισμού IMO, σχετικά με τη χρησιμοποίηση ναυτιλιακού
καυσίμου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο 0,5% από την 1η
Ιανουαρίου 2020. Επίσης, υπάρχει η ανάγκη για ανανέωση του
στόλου. Τέλος, η διατήρηση του Φ.Π.Α στις τιμές εισιτηρίων σε
υψηλά επίπεδα πιέζει τους ακτοπλόους που ζητούν μείωση στο
επίπεδο του 6%, όπως ισχύει σε αρκετές χώρες της Ευρώπη με
υψηλή κινητικότητα, όπως π.χ. στη Σουηδία. Οι παραπάνω
παράγοντες ασκούν πιέσεις στους ακτοπλόους και διατηρούν τις
τιμές των εισιτηρίων σε υψηλά επίπεδα με αποτέλεσμα να
μειώνεται η ανταγωνιστικότητά τους.

Κατανομή λειτουργικού κόστους ναυτιλιακών εταιριών
(εισηγμένων)

15%

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ (2017), μια μείωση του Φ.Π.Α.
στο 14%, με πλήρη μετακύλιση στις τιμές των εισιτηρίων, θα
οδηγούσε σε αύξηση των διακινηθέντων επιβατών κατά 12% από
το 2016 έως το 2018 και μια μείωση του Φ.Π.Α. στο 6% θα
οδηγούσε σε αντίστοιχη άνοδο της τάξεως του 28%.

12%
44%

Σχετικά με το λειτουργικό κόστος των εισηγμένων ακτοπλοϊκών
εταιριών, το 2018 τα καύσιμα και τα λιπαντικά κατέχουν το
μεγαλύτερο μέρος αυτού, σε ποσοστό 44%. Το 22% των
λειτουργικών εξόδων κατέχουν το κόστος μισθοδοσίας και οι
λοιπές παροχές πληρωμάτων. Ακολουθούν με ποσοστό 15% το
6H

22%

7%

Κόστος μισθοδοσίας &
λοιπές παροχές
πληρωμάτων
Αποσβέσεις
Ασφάλιστρα, έξοδα
λιμένων & υδροληψία
Καύσιμα, λιπαντικά

Πηγή: XRTC
Διάγραμμα 15: Κατανομή λειτουργικού κόστους ναυτιλιακών εταιριών
εισηγμένων στο Χ.Α. – 2018

Minoan Lines είναι εκτός Χρηματιστηρίου από τις 23 Απριλίου 2019.
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Αξίζει να αναφερθεί ότι ανάμεσα στα προβλήματα που
αντιμετωπίζει συγκεκριμένα η επιβατηγός ναυτιλία είναι οι
υποβαθμισμένες λιμενικές υποδομές (ανεπαρκείς εξοπλισμοί
υποδοχής, προβληματικές ράμπες, προβλήματα κυματισμού,
ανεπαρκείς χερσαίες διευκολύνσεις, προβλήματα βάθους κ.ά.)
ενώ παράλληλα εισπράττονται σημαντικά ποσά ως λιμενικά τέλη
από επιβάτες και οχήματα (€31,2 εκατ. από το σύνολο των
ελληνικών λιμένων το 2016)(ΙΟΒΕ, 2017).

Θαλάσσιες Μεταφορές

Στον πίνακα 22 παρουσιάζονται στοιχεία για τις θαλάσσιες
μεταφορές κατά την περίοδο 2015 – 2018. Μια σημαντική
παρατήρηση που προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. σχετικά
με τη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου είναι ότι ενώ ο
αριθμός των πλοίων αυξάνεται, η χωρητικότητα (ΚΟΧ) μειώνεται.
Το 2018 ο ελληνικός εμπορικός στόλος αριθμούσε 1.857 πλοία με
42.553.000 ολική χωρητικότητα σε κόρους. Συγκριτικά με τα
στοιχεία του 2015, ο αριθμός των πλοίων έχει αυξηθεί κατά 1,53%
ενώ η χωρητικότητα μειώθηκε κατά 3,95 %.

2015

2016

2017

2018

Δύναμη ελληνικού εμπορικού
στόλου:
Πλοία
Χωρητικότητα (χιλ. ΚΟΧ)

1.829
44.303

1.829
44.325

1.853
43.985

1.857
42.553

Επιβάτες (χιλ.)

33.939

33.328

35.789

37.169

Εσωτερικού

32.197

31.801

34.089

35.361

Εξωτερικού

1.742

1.527

1.7

1.808

Εμπορεύματα (χιλ. τόνοι)

135.72

Εσωτερικού
Εξωτερικού

143.153 148.883 157.368

31.259 31.946 32.378 33.044
104.461 111.207 116.505 124.324

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Οι επιβάτες και τα εμπορεύματα έχουν παρουσιάσει αύξηση κατά
την περίοδο 2015 – 2018. Αυτή η θετική εξέλιξη έχει άμεση σχέση με
την αυξημένη δραστηριότητα στο λιμένα του Πειραιά λόγω της
επένδυσης της Cosco. Οι επιβάτες συνολικά αυξήθηκαν κατά
9,5% από το 2015 έως το 2018. Οι επιβάτες εσωτερικού από
32.197 χιλ. το 2015 ανήλθαν σε 35.361 χιλ. το 2018, μια αύξηση της
τάξεως του 9,8%. Οι επιβάτες του εξωτερικού αριθμούσαν τους
1.742 χιλ. το 2015 και τους 1.808 χιλ. το 2018, δηλαδή αυξήθηκαν
κατά περίπου 3,8%. Αξίζει να επισημανθεί ότι το 2016 ο αριθμός
των επιβατών, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού
υπέστη μείωση ενώ το 2017 και το 2018 αυξήθηκε σημαντικά.
Ενδεικτικά να αναφερθεί επίσης, ότι το συνολικό θαλάσσιο
μεταφορικό έργο στην Ευρώπη ξεπερνάει τους 200 εκ. επιβάτες
και η Ελλάδα κατέχει το 15% ενώ μαζί με την Ιταλία
αντιπροσωπεύουν το 31% της συνολικής ευρωπαϊκής διακίνησης
επιβατών.

Πίνακας 22: Θαλάσσιες μεταφορές 2015 – 2018

Οι θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές σημείωσαν αύξηση
περίπου 16% κατά την περίοδο 2015 – 2018. Πιο συγκεκριμένα, τα
εμπορεύματα εσωτερικού που διακινήθηκαν το 2015 ήταν 31.259
χιλ. τόνοι ενώ το 2018 33.044 χιλ. τόνοι, αυξήθηκαν δηλαδή κατά
5,7%. Τα εμπορεύματα εξωτερικού παρουσίασαν επίσης ανοδική
τάση σε πολύ υψηλότερο ποσοστό της τάξεως του 19%. Μάλιστα,
σε αντίθεση με την πορεία των επιβατών, τα εμπορεύματα είχαν
συνεχόμενη ανοδική πορεία κατά την περίοδο 2015 – 2018.
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Πιο συγκεκριμένα, στο διάγραμμα 16 απεικονίζεται η εξέλιξη της
ολικής χωρητικότητας των ελληνικών εμπορικών πλοίων 100 ΚΟΧ
και άνω ανά κατηγορία. Η ολική χωρητικότητα των
δεξαμενόπλοιων που αποτελούν και την πλειοψηφία του
ελληνικού εμπορικού στόλου έχει μια σταθερά ελαφριά ανοδική
πορεία κατά την περίοδο 2009 – 2017 ενώ το 2018 παρουσιάζει
μια μικρή κάμψη. Τα φορτηγά πλοία κατά την περίοδο 2009 – 2014
σημειώνουν μια μικρή αύξηση αρχικά στην ολική χωρητικότητά
τους και στη συνέχεια αυτή κυμαίνεται σε σταθερό επίπεδο με
μικρές διακυμάνσεις. Από το 2015 έως και το 2018 παρατηρείται
μια μείωση στην ολική χωρητικότητά τους. Σχετικά με τα επιβατηγά
εμπορικά πλοία που κατέχουν το μικρότερο μερίδιο στο σύνολο
του ελληνικού εμπορικού στόλου, η ολική χωρητικότητά τους
μειώθηκε κατά την περίοδο 2009 – 2018 κατά περίπου 17%.

Ολική Χωρητικότητα Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων
100 ΚΟΧ & άνω ανά κατηγορία (ΚΟΧ)
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000

5,000,000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Φορτηγά

Δεξαμενόπλοια

Επιβατηγά & λοιπά

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., ίδια επεξεργασία
Διάγραμμα 16: Ολική χωρητικότητα ελληνικών εμπορικών πλοίων 100 ΚΟΧ &
άνω ανά κατηγορία (ΚΟΧ)
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Όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα 17, η συντριπτική πλειοψηφία
των διακινούμενων επιβατών αφορά το εσωτερικό (95%) ενώ
μόνο το 5% αφορά το εξωτερικό. Στα διακινούμενα εμπορεύματα,
η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς το 79% των διακινούμενων
εμπορευμάτων είναι εξωτερικού και μόλις το 21% είναι
εσωτερικού, σε όρους χιλ. τόνων.

Σύμφωνα με μελέτη για το θαλάσσιο τουρισμό της Αδριατικής
(Risposte Turismo, 2019), στο χώρο της Αδριατικής υπάρχουν
πάνω από 30 λιμάνια κρουαζιέρας με 5,16 εκατ. επιβατική
κινητικότητα, 332 δομές για σκάφη με πάνω από 75.000
προσορμίσεις και περισσότερα από 40 πορθμειακά λιμάνια με
πάνω από 19 εκατ. επιβάτες. Από αυτά τα πορθμειακά λιμάνια, έξι
πραγματοποιούν
και
διεθνείς
διαδρομές.
Η
Ελλάδα
(υπολογίζοντας μόνο τα λιμάνια της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας
και της Κέρκυρας) κατέχει το 27,3% της επιβατικής κινητικότητας
σχετικά με ferry, hydrofoil & fast catamaran στην Αδριατική έπειτα
από την Κροατία που κατέχει το 48,4%, το 2018. Η Ιταλία έρχεται
τρίτη με ποσοστό 16,7%. Στον τομέα της κρουαζιέρας η Ελλάδα
κατέχει την τρίτη θέση με ποσοστό 14,3% σε όρους επιβατικής
κινητικότητας, με πρώτη την Ιταλία και δεύτερη την Κροατία.
Αναφορικά με τα σκάφη, η Ελλάδα κατέχει μόλις το 3% στις
αγκυροβολήσεις όταν η Ιταλία κατέχει το 65,5% και η Κροατία το
23,3%. Η Σλοβενία και το Μοντενέγκρο κατέχουν το 4,1% και το
3,8%, αντίστοιχα.

Επιβάτες (χιλ.) - 2018
5%

Εσωτερικού
Εξωτερικού
95%

Εμπορεύματα (χιλ. τόνοι) - 2018

21%
Εσωτερικού
Εξωτερικού
79%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., ίδια επεξεργασία
Διάγραμμα 17: Κατανομή επιβατών & εμπορευμάτων σε εξωτερικού και
εσωτερικού – 2018
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3.6

Σιδηροδρομικές Μεταφορές

3.6.1

Σιδηροδρομικό Δίκτυο

4. Ανατολική Μακεδονία (κανονικού εύρους): Θεσσαλονίκη –
Στρυμόνας – Αλεξανδρούπολη – Πύθιο – Δίκαια – Ορμένιο
– Χ.Σ. 32+900 μΕΚ (Σύνορα) με τη διακλάδωση Στρυμόνας –
Προμαχώνας (Συνοριακός Σταθμός)

Το σιδηροδρομικό δίκτυο έχει μήκος 2.265 χλμ. (γραμμές σε
εκμετάλλευση) ενώ το 2012 είχε μήκος 2.554 χλμ.. Από τα 2.265
χλμ. το 80% αφορά σε γραμμή κανονικού εύρους (1,43
χιλιοστών).

5. Πελοπόννησος (μετρικού εύρους):
Α. Ψαθόπυργος - Ρίο – Πάτρα – Αγ. Ανδρέας
Β. Αγ. Ανδρέας – Πύργος – Καλό Νερό – Ζευγολατιό –
Καλαμάτα (πλην τακτικών επιβατηγών)
Γ. Κόρινθος (παλαιός σταθμός) – Άργος – Τρίπολη (πλην
τακτικών επιβατηγών)
Δ. Κόρινθος (παλαιός σταθμός) – Κόρινθος (νέος
σταθμός) (πλην τακτικών επιβατηγών)
Ε. Άγ. Ανάργυροι - Ελευσίνα (συνδυασμένου εύρους)
Ο άξονας έχει τις εξής διακλαδώσεις:
• Διακοφτό – Καλάβρυτα
• Πύργος – Ολυμπία
• Πύργος – Κατάκολο
• Άργος – Ναύπλιο (πλην τακτικών επιβατηγών)

Το ενεργό σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας έχει ως εξής:
1. Κύριος Άξονας (κανονικού εύρους): Πειραιάς – ΑΙΡ –
Αθήνα – Οινόη – Τιθορέα – Λειανοκλάδι – Δομοκός –
Παλαιοφάρσαλος – Λάρισα – Πλατύ – Θεσσαλονίκη –
Ειδομένη (Συνοριακός Σταθμός). Οι διακλαδώσεις του
κύριου άξονα είναι:
• Οινόη – Χαλκίδα
• Τιθορέα – Δομοκός
• Λειανοκλάδι – Λαμία – Στυλίδα
• Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα
• Λάρισα - Βόλος

6. Γραμμή Πηλίου (600 mm): Άνω Λεχώνια - Μηλιές

2. Άξονας Προαστιακού Αθηνών: Αεροδρόμιο (Ελ. Βενιζέλος)
– Μεταμόρφωση – ΣΚΑ – Λιόσια – Κόρινθος – Κιάτο. Οι
διακλαδώσεις του άξονα είναι:
• Ν. Ικόνιο – ΧΘ 25+286
• Αθήνα – Λιόσια
• Αθήνα – Μεταμόρφωση

Ένα μέρος από το σιδηροδρομικό δίκτυο βρίσκεται σε κατάσταση
προσωρινής αναστολής λειτουργίας. Στην Πελοπόννησο σε αυτή
την κατάσταση είναι τα τμήματα Ελευσίνα – Κόρινθος (παλαιός
σταθμός), Ισθμός – Λουτράκι, Διακοφτό – Ψαθόπυργος,
Καβάσιλα – Κυλλήνη, Καλό Νερό – Κυπαρισσία, Λεύκτρο –
Μεγαλόπολη, Ασπρόχωμα – Μεσσήνη και Κρυονέρι – Αγρίνιο.
Στην Πελοπόννησο, επίσης, είναι υπό κατασκευή το τμήμα
Τρίπολη – Λεύκτρο – Ζευγολατιό και το Κιάτο – Ροδοδάφνη.

3. Δυτική Μακεδονία (κανονικού εύρους): (Θεσσαλονίκη) –
Πλατύ – Έδεσσα – Αμύνταιο. Οι διακλαδώσεις του άξονα
είναι:
• Αμύνταιο – Φλώρινα
• Αμύνταιο – ΧΣ 32+500 ΑμΚΖ

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 913/2010 (ΕΕ), από το
ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο διέρχεται ο εμπορευματικός
διάδρομος 7, οι δυο βασικές διαδρομές του οποίου είναι Πράγα –
Βιέννη / Μπρατισλάβα – Βουδαπέστη – Βουκουρέστη –
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Κωνστάντσα και Πράγα – Βιέννη / Μπρατισλάβα – Βουδαπέστη –
Βιδίνι – Σόφια – Θεσσαλονίκη – Αθήνα.

3.6.2

Σιδηροδρομικό Μεταφορικό Έργο

Ο αριθμός των επιβατών που εξυπηρετεί το σιδηροδρομικό δίκτυο
από το 2009 μέχρι το 2012 ακολούθησε πτωτική πορεία και από το
2013 άρχισε να αυξάνει με το 2015 να λαμβάνει την υψηλότερη
τιμή της περιόδου μετά την οικονομική κρίση (14.281.000
επιβάτες). Το 2016 και το 2017 σημειώθηκε μια μικρή μείωση με
τους επιβάτες να φτάνουν τους 15.359.000. Συνολικά, την περίοδο
2009 – 2017, η μεταβολή του αριθμού των επιβατών στο
σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας ήταν 7,5%. Το μεταφορικό
σιδηροδρομικό έργο σε όρους επιβατοχιλιομέτρων ακολουθεί
ανάλογη πορεία αλλά η συνολική μεταβολή για την περίοδο 2009
– 2017 είναι αρνητική και ίση με -24%. Αξίζει να διευκρινιστεί ότι δεν
είναι απόλυτα συγκρίσιμα τα ετήσια στοιχεία καθώς κατά τη
διάρκεια της περιόδου άλλαξε το μήκος του σιδηροδρομικού
δικτύου που ήταν σε λειτουργία και εξυπηρετούσε το μεταφορικό
έργο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Είναι σαφές ότι τα δυσμενή
χρόνια της κρίσης, ιδιαίτερα το 2012, όπου σύμφωνα με τους
οικονομικούς δείκτες ήταν το δυσμενέστερο, επηρεάσθηκε και το
μεταφορικό έργο των σιδηροδρόμων. Ενώ τα επόμενα έτη
παρόλο που το μήκος του σιδηροδρόμου μειώθηκε, το επιβατικό
έργο αυξήθηκε, υποδεικνύοντας την αναβάθμιση των υπηρεσιών
μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και εθνικής στρατηγικής για
εκσυγχρονισμό του δικτύου. Τα έσοδα από επιβάτες σύμφωνα με
τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων το 2011 ήταν 62 εκατ. €, τα
επόμενα έτη αυξήθηκαν και το 2016 έφτασαν και πάλι στην ίδια
τιμή.

Πηγή: ΟΣΕ Α.Ε.

Το
εμπορευματικό
μεταφορικό
έργο
του
ελληνικού
σιδηροδρομικού δικτύου σε χιλ. τόνους, σύμφωνα με τα στοιχεία
της Eurostat, μειώθηκε σημαντικά κατά την περίοδο 2009 – 2017.
Από 3.377 χιλ. τόνους που μεταφέρονταν σιδηροδρομικώς το
2009, το 2017 το δίκτυο εξυπηρετούσε 1.328 χιλ. τόνους, μια
μείωση της τάξεως του 60%. Σε όρους τονοχιλιομέτρων το 2011
πραγματοποιήθηκαν 352 εκατ. και το 2016 254 εκατ.. Τα έσοδα

Εικόνα 5: Οδεύσεις σιδηροδρομικού δικτύου Ελλάδας
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από τις εμπορευματικές μεταφορές σχεδόν μειώθηκαν κατά το
ήμισυ από το 2011 έως το 2016.

2023 αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο αναβάθμισης της
σιδηροδρομικής γραμμής Αίγιο – Πάτρα και η ηλεκτροκίνηση στο
τμήμα Λάρισα – Βόλος.

Το μερίδιο των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα σε
σχέση με το σύνολο του μεταφορικού έργου αντιστοιχεί περίπου
στο 1%, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. κυμαίνεται στο 17 – 19%.

Ταξινόμηση γραμμών με βάση την ανώτερη
επιτρεπόμενη ταχύτητα

Γενικά, το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο εξακολουθεί να έχει
σχετικά μικρό μήκος και να μην καλύπτει το σύνολο της χώρας
ενώ η εξυπηρέτηση της μεταφορικής ζήτησης παραμένει σε
χαμηλό επίπεδο λόγω διαφόρων παραγόντων όπως διαφορετικό
εύρος γραμμής και σχετικά μικρές ταχύτητες.

120 - 159 χλμ. / ώρα
39% 23%
19%
19%

Σημαντικός
παράγοντας
επίσης,
του
περιορισμένου
εμπορευματικού και επιβατικού σιδηροδρομικού έργου είναι η
ελλιπής σύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου με τα κύρια λιμάνια
και αεροδρόμια της χώρας καθώς και με εμπορευματικά κέντρα.

Έως 79 χλμ. / ώρα
160 χλμ. / ώρα &
άνω

Πηγή: ΟΣΕ Α.Ε.
Διάγραμμα 18: Ταξινόμηση γραμμών με βάση την ανώτατη επιτρεπόμενη
ταχύτητα

Σημαντικά έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στα επόμενα
χρόνια ενισχύοντας το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. Το 2022
θα ολοκληρωθεί το σιδηροδρομικό έργο ηλεκτροκίνησης
Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα και Κιάτο – Αίγιο ενώ μέχρι το

Μεταφορικό Σιδηροδρομικό Έργο
Επιβάτες (χιλ.)*
Επιβατοχιλιόμετρα (εκατ.)*
Έσοδα από επιβάτες (εκατ. €) **
Εμπορευματικό φορτίο (χιλ. τόνοι)*
Τονοχιλιόμετρα (εκατ.) **
Έσοδα από εμπορευματικές μεταφορές (εκατ. €) **

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

14.281
1.467
3.377
-

13.817
1.383
3.982
-

13.305
958
62
2.702
352

12.658
832
69
2.272
283

13.195
1.056
65
1.98
237

13.399
1.072
67
2.143
343

16.04
1.263
66
1.404
294

15.582
1.192
62
1.094
254

15.359
1.112
1.328
-

-

-

22

20

16

18

14

12

-

Πηγή: * Eurostat **Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων
Πίνακας 23: Μεταφορικό σιδηροδρομικό έργο 2009 – 2017
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3.7

Η πολυτροπικότητα και οι συνέργειες στο χώρο της δυτικής
χώρας θα ενισχυθεί και από τα σημαντικά έργα υποδομών που
προγραμματίζονται. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων έχει δρομολογηθεί η αναβάθμιση των
χερσαίων και θαλάσσιων υποδομών στη Δυτική Ελλάδα με
έμφαση τη Δυτική Πελοπόννησο με χρονικό ορίζοντα την
ολοκλήρωση των έργων μέχρι το 2020. Το project περιλαμβάνει:

Πολυτροπική σύνδεση των δικτύων

Ο λιμένας των Πατρών συνδέεται με τον αυτοκινητόδρομο
Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Ολυμπίας Οδού και τη μίνι περιμετρική. Υπάρχει
και κομβική σύνδεση με την Ιόνια Οδό. Σημαντικό μειονέκτημα του
λιμένα που περιορίζει τον πολυτροπικό χαρακτήρα του είναι η
έλλειψη
σιδηροδρομικής
σύνδεσης
η
οποία
ωστόσο
προγραμματίζεται προς άμεση υλοποίηση. Αυτό σε συνδυασμό
με τη κατάλληλη διαμόρφωση του λιμένα θα ανοίξει το δρόμο για
την εξυπηρέτηση εμπορευματοκιβωτίων. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει
και με το λιμένα της Ηγουμενίτσας, ο οποίος συνδέεται με την
Εγνατία Οδό αλλά και την Ιόνια Οδό. Λείπει, ωστόσο η
σιδηροδρομική σύνδεση (Εγνατία σιδηροδρομική σύνδεση) η
υλοποίηση της οποίας έχει ήδη δρομολογηθεί.

•

•
•

Την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής 285 χλμ.
Πάτρα – Πύργος (Αρχαία Ολυμπία – Κατάκολο –
Λιμένας Κατάκολου) – Κυλλήνη – Κυπαρισσία –
Καλαμάτα
Την αναβάθμιση των λιμένων της Καλαμάτας, της
Ζακύνθου, του Κατάκολου και της Κυλλήνης
Την κατασκευή οδικού δικτύου μήκους 29 χλμ. Καλό
Νερό – Τσάκωνα.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδιωτικά και δημόσια κεφάλαιa
καθώς και από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με συνολικό προϋπολογισμό
€ 850 εκ.. Σκοπός του είναι να αναβαθμίσει τις μεταφορικές
υποδομές που συνδέουν κόμβους που ανήκουν στο ΔΕΔ – Μ και
να ενισχύσει την πολυτροπικότητα και τη διατροπικότητα των
μεταφορών σε εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Με αυτό
τον τρόπο θα βελτιωθεί η στρατηγική θέση της περιοχής και θα
αυξηθούν οι μεταφορικές ροές τονώνοντας την τοπική κοινωνία.

Κομβικό ρόλο στην πολυτροπικότητα των μεταφορών παίζει η
ύπαρξη εμπορευματικών κέντρων και η σύνδεσή τους με το
συγκοινωνιακό δίκτυο της χώρας. Σημαντικά έργα βρίσκονται σε
εξέλιξη που θα αλλάξουν το χάρτη των συνδυασμένων
μεταφορών στην Ελλάδα. Το εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο
αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα. Έχει δρομολογηθεί επίσης, η
δημιουργία του εμπορευματικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη,
βρίσκεται, ωστόσο, ακόμα σε πρώιμο στάδιο καθώς δεν έχουν
ακόμα κατατεθεί δεσμευτικές προσφορές. Στο Υπουργείο
Ανάπτυξης βρίσκεται προς έγκριση ο φάκελος για τη δημιουργία
του πρώτου διχωρικού εμπορευματικού πάρκου της χώρας, στην
Ηγουμενίτσα. Στο λιμένα των Πατρών δεν έχει χωροθετηθεί ακόμα
η χρήση εμπορευματικού κέντρου στο οικόπεδο της Πειραϊκής
Πατραϊκής όπισθεν του νέου λιμένα Πατρών που είναι στην
ιδιοκτησία του ΟΛΠΑ καθώς δεν εγκρίθηκε από το δημοτικό
συμβούλιο ενώ δεν ήταν θετικά προσκείμενη ούτε η
αποκεντρωμένη διοίκηση της περιφέρειας.
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3.8

Κοινωνικοοικονομικοί Δείκτες

3.8.1

Ανεργία

Ανεργία

Η αγορά εργασίας επηρεάστηκε δραματικά από την οικονομική
κρίση όπως φαίνεται από τα ποσοστά ανεργίας, τα οποία
εκτοξεύτηκαν από το 2009 και έπειτα, αυξάνοντας κατά πολύ την
απόκλιση από το μέσο όρο της Ε.Ε.. Πριν την οικονομική κρίση, το
ποσοστό ανεργίας κυμαινόταν στο 10% κατά προσέγγιση. Τα
επόμενα έτη άγγιξε υψηλά ποσοστά με το υψηλότερο να
σημειώνεται το 2013 (27,5%). Από το 2013 και έπειτα φαίνεται να
ανακάμπτει η αγορά εργασίας και τα επίπεδα απασχόλησης να
αυξάνονται ελαφρώς. Το ποσοστό ανεργίας έφτασε το 2018 στο
19,3%, όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε. κυμαινόταν στο 6,9%.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2019), μέχρι
το τέλος του 2020 το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να φτάσει
στο 16%. Το ποσοστό της απασχόλησης αναμένεται μέσα στο
2019 να αυξηθεί κατά 1,8% και το 2020 κατά 1,4%.
Ιδιαίτερα δυσμενή παραμένουν τα ποσοστά ανεργίας στους
νέους και τους μακροχρόνια ανέργους παρά τη σημαντική
βελτίωση που έχει σημειωθεί συγκριτικά με τα πιο δύσκολα χρόνια
της οικονομικής κρίσης. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι το 2013 η
ανεργία στους νέους ήταν στο 60% ενώ το 2018 μειώθηκε στο
39,9% όταν στην Ε.Ε. ήταν 15,2%. Οι μακροχρόνια άνεργοι στην
Ελλάδα αν και το 2018 μειώθηκαν ελαφρώς σε σχέση με το 2017,
βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο, 70,4%, όταν στην Ε.Ε. το
αντίστοιχο ποσοστό για το 2018 ήταν 43,2%.

2000
2001
2002

Ποσοστό
Ανεργίας
%
11,4
10,8
10,4

2003
2004

9,8
10,6

2005

10

2006
2007
2008
2009
2010

9
8,4
7,8
9,6
12,7

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2000 - 2009
2009 - 2018
2000 - 2018

17,9
24,4
27,5
26,5
24,9
23,5
21,5
19,3
-15,79%
101,04%
69,30%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Πίνακας 24: Ποσοστό Ανεργίας %, 2000 – 2018
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Ανεργία - Νεανική Ανεργία - Μακροχρόνια Ανεργία ανά περιφέρεια
% Ανεργίας
% Νεανικής Ανεργίας

% Μακροχρόνιας Ανεργίας

2001

2008

2015

2017

2018

2001

2008

2015

2017

2018

2001

2008

2015

2017

2018

Ελλάδα
Αττική
Δυτική Ελλάδα

10,5%
10,4%
10,3%

7,8%
6,7%
9,9%

24,9%
25,2%
28,5%

21,5%
21,6%
26,3%

19,3%
19,9%
24,1%

20,1%
25,3%
21,4%

16,2%
13,9%
24,4%

41,3%
38,3%
47,7%

43,6%
43,4%
46,7%

39,9%
39,3%
44,7%

52,7%
54,7%
64,9%

47,1%
43,1%
50,9%

73,1%
76,7%
76,3%

72,8%
77,3%
74,7%

70,4%
76,0%
72,6%

Πελοπόννησος
Ήπειρος

8,4%
12,6%

7,0%
9,9%

22,3%
24,5%

16,8%
24,8%

14,4%
20,1%

18,7%
31,2%

17,5%
23,2%

44,7%
52,3%

45,1%
58,0%

47,7%
45,8%

54,8%
71,5%

52,5%
64,2%

77,1%
72,7%

73,1%
74,6%

73,4%
77,2%

Ιόνια Νησιά

7,2%

8,3%

19,0%

19,7%

16,0%

23,1%

16,2%

37,7%

42,7%

35,6%

32,1%

20,2%

67,8%

51,4%

54,1%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Πίνακας 25: Ποσοστό Ανεργίας, νεανικής ανεργίας & μακροχρόνιας ανεργίας %, 2001, 2008, 2015, 2017 & 2018
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Στον πίνακα 25, παρουσιάζονται τα ποσοστά ανεργίας, νεανικής
ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας σε περιφερειακό επίπεδο
αναφορικά με τις περιφέρειες που βρίσκονται στην ερευνητική
εμβέλεια του ΠΟΑΔΕΠ. Όπως ισχύει και για το σύνολο της χώρας
έτσι και στις περιφέρειες υπό μελέτη (Αττική, Δυτική Ελλάδα,
Πελοπόννησος, Ήπειρος και Ιόνια Νησιά) τα ποσοστά ανεργίας
τα δυο τελευταία έτη 2017 και 2018 σημειώνουν ανάκαμψη αν και
απέχουν πολύ από το να επανέλθουν στα προ κρίσης επίπεδα.
Εξαίρεση αποτελεί η πορεία του ποσοστού ανεργίας στην Ήπειρο
και στα Ιόνια Νησιά όπου το 2017 παρουσίασε μια αμελητέα
αύξηση σε σχέση με το 2015.

Ήπειρο, όπου είχε 31,2% νεανική ανεργία το 2001 όταν στην
Ελλάδα το ποσοστό ήταν 20,1%. Αξιοσημείωτο είναι επίσης, ότι
ενώ η οικονομία γενικά δείχνει σημάδια ανάκαμψης τα έτη 2017
και 2018, τα ποσοστά νεανικής ανεργίας σε όλες σχεδόν τις
περιφέρειες αυξήθηκαν το 2017 σε σχέση με το 2015. Το 2018
βέβαια, το ποσοστό μειώνεται σε όλες τις περιφέρειες με εξαίρεση
την Πελοπόννησο, όπως ήδη αναφέρθηκε.
Αναφορικά με τη μακροχρόνια ανεργία, το 2018 η Ήπειρος έχει το
υψηλότερο ποσοστό 77,2%, με την Αττική να ακολουθεί με
ποσοστό 76%. Όλες οι υπό μελέτη περιφέρειες με εξαίρεση τα
Ιόνια Νησιά έχουν ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας υψηλότερο
από το μέσο όρο της χώρας που είναι 70,4%. Μάλιστα, στην
Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα Ιόνια Νησιά έχει οριακά αυξηθεί
σε σχέση με το 2017. Στην Αττική, το ποσοστό μακροχρόνιας
ανεργίας το 2015 ήταν 76,7% και το 2018 μειώθηκε οριακά. Στη
Δυτική Ελλάδα το 2015 ήταν 76,3% και το 2018 βελτιώθηκε
φτάνοντας το ποσοστό του 72,6%. Επίσης, θετική ήταν και η
εξέλιξη για την Πελοπόννησο, όπου το ποσοστό μακροχρόνιας
ανεργίας από 77,1% μειώθηκε στο 73,4%. Στην Ήπειρο, ο δείκτης
επιδεινώθηκε αφού από 72,7% ανήλθε στο 77,2%. Τέλος, τη
θετικότερη εξέλιξη σημείωσαν τα Ιόνια Νησιά όπου το αντίστοιχο
ποσοστό από 67,8% το 2015 μειώθηκε στο 54,1% το 2018.

Σε σχέση με το 2015, το 2018 στην Πελοπόννησο το ποσοστό
ανεργίας μειώθηκε κατά το μεγαλύτερο ποσοστό (-35,43%)
συγκριτικά με τις άλλες περιφέρειες όπου η μείωση κυμάνθηκε
περίπου στο -16,4% κατά μέσο όρο, με εξαίρεση την Αττική στην
οποία η μείωση του ποσοστού ανεργίας ήταν -21,03%. Η Δυτική
Ελλάδα, την περίοδο μετά την οικονομική κρίση, είχε τα υψηλότερα
ποσοστά ανεργίας σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες, ενώ, πριν
την κρίση, η Αττική και η Ήπειρος είχαν οριακά υψηλότερα
ποσοστά. Πιο συγκεκριμένα, το 2018 το ποσοστό ανεργίας στη
Δυτική Ελλάδα είναι 24,1%, στην Ήπειρο 20,1%, στην Αττική 19,9%,
στα Ιόνια Νησιά 16% και στην Πελοπόννησο 14,4%. Η ίδια σειρά
ισχύει και για το 2017 αλλά με υψηλότερα αντίστοιχα ποσοστά
ανεργίας.

Συμπερασματικά, στο γενικό ποσοστό ανεργίας σημειώνεται
βελτίωση σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες υπό μελέτη τα 2 τελευταία
έτη, 2017 και 2018 σε σχέση με το 2015 στη μετά την κρίση περίοδο
γεγονός που αντανακλά τη γενικότερη οικονομική ανάκαμψη
αλλά και τις βελτιωμένες συνθήκες σε περιφερειακό επίπεδο όπως
οι βελτιωμένες οδικές υποδομές που βοηθούν τη σύγκλιση. Η
εικόνα διαφοροποιείται ελαφρώς στα ποσοστά της νεανικής και
της μακροχρόνιας ανεργίας που σε κάποιες περιφέρειες η
κατάσταση έχει επιδεινωθεί παραπέμποντας σε ειδικότερες
παραμέτρους που αφορούν στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, αναφορικά με τη νεανική ανεργία, στην Πελοπόννησο
εμφανίζεται το 2018 το υψηλότερο ποσοστό (47,7%) των
περιφερειών υπό μελέτη ενώ ακολουθεί η Ήπειρος και η Δυτική
Ελλάδα με ποσοστά 45,8% και 44,7%, αντίστοιχα. Μάλιστα, η
Πελοπόννησος είναι η μοναδική περιφέρεια στην οποία η νεανική
ανεργία αυξήθηκε το 2018 σε σχέση με το 2017. Εντυπωσιακό είναι
το γεγονός ότι πριν την κρίση, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν
σημαντικά χαμηλότερα σε όλες τις περιφέρειες με εξαίρεση την
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Κατά Κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε
αγοραίες τιμές (τρέχουσες
τιμές σε €)
2000
13.071
2001

14.011

2002

14.994

2003
2004
2005

16.371
17.683
18.134

2006
2007
2008

19.769
21.061
21.845

2009
2010
2011
2012
2013

21.386
20.324
18.643
17.311
16.475

2014
2015
2016
2017
2000 – 2009
2009 – 2017
2000 – 2017

16.402
16.381
16.378
16.736
63,61%
-21,74%
28,04%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Πίνακας 26: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ €, 2000 – 2017
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3.8.2

ΑΕΠ

Όπως ήδη αναφέρθηκε η πτωτική πορεία από το 2009
συνεχίστηκε και για τις περισσότερες περιφέρειες το 2016 ήταν το
πιο δυσμενές έτος από άποψη επιπέδου ΑΕΠ. Από το 2017, οι
περιφέρειες φαίνεται ότι μπαίνουν σε μια τροχιά ανάπτυξης. Στην
Αττική, το ΑΕΠ αυξάνεται σε σχέση με το 2016 κατά 1,65%. Το ίδιο
ποσοστό περίπου αύξησης παρουσιάζεται και στη Δυτική
Ελλάδα. Στην Πελοπόννησο η ανάπτυξη είναι μεγαλύτερη, με το
ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 3,37%. Μικρότερη ήταν η αύξηση του ΑΕΠ
το 2017 σε σχέση με το 2016 για την Ήπειρο και τα Ιόνια Νησιά, με
ποσοστό 1,04% και 1,09%, αντίστοιχα.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το Ακαθάριστο Εγχώριο
Προïόν ανά περιφέρεια για τις περιφέρειες από όπου διέρχονται οι
οδικοί άξονες που μελετά το ΠΟΑΔΕΠ. Η γενική τάση που ισχύει
για όλες τις περιφέρειες είναι ότι το 2008, δηλαδή πριν την
εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, το ΑΕΠ είχε την υψηλότερη τιμή
όλης της περιόδου 2008 – 2017. Από το 2009, το ΑΕΠ ανά
περιφέρεια ακολουθεί πτωτική πορεία και το 2017 διαφαίνεται μια
ελαφριά ανάκαμψη καθώς σε όλες τις περιφέρειες το ΑΕΠ αυξάνει
οριακά. Στην Πελοπόννησο και την Ήπειρο ήδη από το 2016 το
ΑΕΠ είχε παρουσιάσει μια αμελητέα αύξηση.
Πιο συγκεκριμένα, στην Αττική το ΑΕΠ το 2008 ήταν 116.716,94
εκατ. ευρώ ενώ το 2017, με απώλεια 27%, ήταν 85.258,21 εκατ.
ευρώ. Η μικρότερη απώλεια παρουσιάστηκε στην Πελοπόννησο
(19,4%), όπου το ΑΕΠ από 10.102,45 εκατ. ευρώ έφτασε 8143,53
εκατ. ευρώ. Την υψηλότερη μείωση σημείωσαν τα Ιόνια Νησιά με
το ΑΕΠ να συρρικνώνεται την περίοδο 2008 – 2017 κατά 30,1%,
φτάνοντας τα 3.158,92 εκατ. ευρώ. Στην περιφέρεια της Δυτικής
Ελλάδας σημειώθηκε η δεύτερη μεγαλύτερη απώλεια σε ΑΕΠ, σε
ποσοστό 28,2% με το ΑΕΠ από 11.364,73 εκατ. ευρώ να
διαμορφώνεται σε 8.164,38 εκατ. ευρώ. Στην Ήπειρο, τέλος, το ΑΕΠ
μειώθηκε κατά 22,4% και έφτασε στα 4.001,38 εκατ. ευρώ.

3.8.3

Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ

Από το 2000 έως το 2009 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα, με μια
συνεχή ανοδική πορεία, αυξήθηκε κατά 63,61%. Μάλιστα το 2008
λαμβάνει τη μεγαλύτερη τιμή του για την περίοδο 2000 – 2017
(21.845 €). Στη συνέχεια, η απώλεια είναι συνεχής και κατά την
περίοδο 2009 – 2017 φτάνει το ποσοστό του -21,74%. Μόνο το
2017 σημειώνεται μια μικρή ανάκαμψη στη μετά την οικονομική
κρίση εποχή. Συνολικά, η απώλεια όλης της περιόδου είναι της
τάξεως του 28,04% με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ από 13.071€ το 2000
να φτάνει τα 16.736€ το 2017.

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανά περιφέρεια σε εκατ. ευρώ
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

116.716,94 116.000,89 110.462,15 100.971,58

92.671,3

87.642,09

86.047,08

84.514,6

83.872,31 85.258,21

Δυτική Ελλάδα
Πελοπόννησος
Ήπειρος

11.364,73
10.102,45
5.157,9

10.889,66
9.912,12
5.024,51

10.671,39
9.429,89
4.930,15

9.610,56
8.806,03
4.611,25

8.956,6
8.270,49
4.187,22

8.274,67
7.846,75
3.989,39

8.195,7
7.766,01
3.955,23

8.155,8
7.830,24
3.925,24

8.031,87
7.877,51
3.960,03

8.164,38
8.143,53
4.001,38

Ιόνια Νησιά

4.522,18

4.200,25

3.992,38

3.479,28

3.259,88

3.066,45

3.111,77

3.128,53

3.124,42

3.158,92

Αττική

Πηγή: Eurostat

Πίνακας 27: ΑΕΠ ανά περιφέρεια σε € εκατ.
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2016

2017

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Δυτική Ελλάδα ήταν η περιφέρεια με τη
μεγαλύτερη απώλεια στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά την περίοδο
2010 – 2017, με ποσοστό -20,13%. Τα Ιόνια Νησιά από 19.100
κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2010, είχαν 15.400 το 2017, μια μείωση
δηλαδή της τάξεως του -19,37%. Η Αττική με το μεγαλύτερο κατά
κεφαλήν ΑΕΠ σε απόλυτη τιμή, υπέστη απώλεια της τάξεως του 17,75%. Στην Ήπειρο, το 2017 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν το
χαμηλότερο από όλες τις υπόλοιπες υπό μελέτη περιφέρειες
(12.000 €) το οποίο ήταν μειωμένο κατά 15,49% από το 2010. Η
Πελοπόννησος ήταν η περιφέρεια με τη μικρότερη απώλεια στο
κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά την περίοδο 2010 – 2017, αφού αυτό
μειώθηκε κατά 11,88%. Γενικά, από το 2010 παρατηρείται σε όλες
τις περιφέρειες υπό μελέτη μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Τα
τελευταία έτη ωστόσο παρατηρείται μια ανάκαμψη. Στην Αττική και
τη Δυτική Ελλάδα, συγκεκριμένα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξάνει
από το 2017, στην Πελοπόννησο και τα Ιόνια Νησιά από το 2015
και στην Ήπειρο από το 2016.

Καταναλωτική Δαπάνη Νοικοκυριών

Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ ανά περιφέρεια (€ ανά κάτοικο)
Αττική Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Ήπειρος

Ιόνια Νησιά

2010

27.6

15.4

16

14.2

19.1

2011
2012
2013

25.4
23.5
22.5

13.9
13.1
12.2

14.9
14.1
13.4

13.3
12.2
11.7

16.6
15.6
14.7

2014
2015
2016

22.4
22.2
22.2

12.1
12.2
12.1

13.3
13.4
13.6

11.6
11.6
11.8

15
15.1
15.2

12.3
-20,13%

14.1
-11,88%

12
-15,49%

15.4
-19,37%

2017
22.7
2010 - 2017 -17,75%
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

σε εκατ. ευρώ
(τρέχουσες
τιμές)

Μεταβολή %

2000

91.511

-

2001

97.608

6,66%

2002

105.106

2003
2004
2005

112.78
120.707
128.557

7,68%
7,30%
7,03%

2006
2007
2008

136.001
147.079
159.108

2009
2010
2011

157.389
152.038
139.855

2012
2013

128.866
122.909

2014
2015
2016
2017
2018
2000 - 2009
2009 - 2018
2000 - 2018

120.5
118.14
117.181
118.847
120.573
71,99%
-23,39%
31,76%

6,50%
5,79%
8,14%
8,18%
-1,08%
-3,40%
-8,01%
-7,86%
-4,62%
-1,96%
-1,96%
-0,81%
1,42%
1,45%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Πίνακας 28: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ € / κάτοικο ανά περιφέρεια, 2010 – 2017

Πίνακας 29: Καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών, 2000 – 2018
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3.8.4

Σύμφωνα
με
τις
ετήσιες
έρευνες
του
οικογενειακού
προϋπολογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ., παρακάτω παρουσιάζεται ο
μέσος όρος μηνιαίων αγορών και απολαβών σε είδος ανά
περιφέρεια σε αξία € για την περίοδο 2014 – 2017. Στην Αττική και
στα Ιόνια Νησιά πραγματοποιήθηκε σημαντική αύξηση στο
δείκτη από το 2014 έως το 2017, με ποσοστά 24,07% και 19,70%,
αντίστοιχα. Στην Ήπειρο, η αντίστοιχη αύξηση ήταν μικρότερη,
της τάξεως του 4,02%. Αντίθετα, στην Πελοπόννησο και τη Δυτική
Ελλάδα, ο μέσος όρος μηνιαίων αγορών και απολαβών σε είδος
μειώθηκε κατά 15,61% και 13,16%, αντίστοιχα.

Καταναλωτική Δαπάνη Νοικοκυριών

Η εικόνα της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών, όπως
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα, ακολουθεί σε γενικές
γραμμές το μοτίβο του ΑΕΠ. Από το 2000 μέχρι και το 2008 έχει
θετικούς ρυθμούς μεταβολής, από το 2009 αρχίζει να μειώνεται
με ιδιαίτερα δυσμενή τα έτη 2011 και 2012 ενώ το 2017 και το 2018
ανακάμπτει. Την περίοδο 2000 – 2009 η καταναλωτική δαπάνη των
νοικοκυριών αυξάνει κατά 71,99%, την περίοδο 2009 – 2018
σημειώνει απώλεια της τάξεως του -23,39% και συνολικά την
περίοδο 2000 – 2018 αυξάνει κατά 31,76%.

Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και απολαβών σε είδος ανά περιφέρεια (αξία σε ευρώ)
Αττική

Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος

Ήπειρος

Ιόνια Νησιά

2014

1.558,1

1.772,82

1.925,58

1.573,33

1.582,02

2015
2016
2017

1.910,65
1.840,22
1.933,07

1.613,29
1.668,09
1.539,56

1.679,37
1.745,24
1.624,97

1.617,26
1.578,09
1.636,63

1.783,2
1.997,3
1.893,74

2014 - 2017

24,07%

-13,16%

-15,61%

4,02%

19,70%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Πίνακας 30: Μέσος όρος μηνιαίων αγορών & απολαβών σε είδος ανά περιφέρεια
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3.8.5

χώρας, οι περιοχές που χαρακτηρίζονταν από υψηλότερα
επίπεδα κοινωνικού αποκλεισμού ήταν ο Νομός Άρτας, ο Νομός
Ηλείας, ο Νομός Ευρυτανίας και ο Νομός Τρικάλων. Τα
μεγαλύτερα ποσοστά κοινωνικά αποκλεισμένων σε σχέση με το
σύνολο των κοινωνικά αποκλεισμένων βρισκόταν στην
Αιτωλοακαρνανία, στην Αχαΐα και την Ηλεία. Επίσης, υψηλά
επίπεδα κοινωνικού αποκλεισμού σε όρους μακροχρόνιας
ανεργίας (πάνω από 24 μήνες), εμφανίζονταν στην
Αιτωλοακαρνανία και την Αχαΐα ενώ ιδιαίτερη προβληματική ήταν
η περιοχή της Άρτας. Σε περιφερειακό επίπεδο, η λειτουργία των
νέων οδικών αξόνων μείωσε τις αποστάσεις και περιόρισε την
απομόνωση των κατοίκων αυτών των περιοχών.

Κίνδυνος Φτώχειας

Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας σε συνδυασμό με την ελλιπή
κοινωνική πρόνοια επιδείνωσαν τις κοινωνικές συνθήκες και
μείωσαν το βιοτικό επίπεδο στην Ελλάδα. Όπως χαρακτηριστικά
φαίνεται στον πίνακα 31, τα έτη που είχαν ήδη αρχίσει να
διαχέονται τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης στην
κοινωνία, ο κίνδυνος φτώχειας άγγιξε τα υψηλότερα ποσοστά
του. Πιο συγκεκριμένα, το 2012 και το 2013, το ποσοστό του
πληθυσμού που βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ήταν 23,10%. Τα
επόμενα έτη φαίνεται να υπάρχει μια μικρή ανάκαμψη. Ειδικότερα,
το 2018, το ποσοστό είναι το χαμηλότερο που εμφανίζεται για
πάνω από δεκαετία και φτάνει στο επίπεδο του 18,5%. Το ποσοστό
αυτό ωστόσο, είναι και πάλι υψηλό σε σχέση με τα υπόλοιπα
κράτη – μέλη της Ε.Ε..
Σε περιφερειακό επίπεδο, και συγκεκριμένα για την περιφέρεια της
Αττικής όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, το ποσοστό του
πληθυσμού που ήταν σε κίνδυνο φτώχειας ήταν 13,10% το 2007
ενώ μετά το 2010 αυξήθηκε σημαντικά φτάνοντας το 2013 στο
ποσοστό του 20,10%. Το 2014 μειώθηκε σημαντικά (-15,60%) και
στη συνέχεια είχε μικρές διακυμάνσεις. Το 2016 έφτασε το
ποσοστό του 16,50% ενώ τα δυο τελευταία έτη βελτιώθηκε οριακά
και κυμαίνεται στο 15,55%.
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2018 ο κίνδυνος φτώχειας
στη Δυτική Ελλάδα ήταν 24,5%, στην Ήπειρο ήταν 20,1%, στην
Πελοπόννησο 19% και στα Ιόνια Νησιά 17,2%.
Σύμφωνα με παλαιότερη μελέτη του Πανεπιστημίου Πατρών
(2013), σχετικά με τους δείκτες κοινωνικού αποκλεισμού στη
Δυτική Ελλάδα, τη Πελοπόννησο και τα Ιόνια Νησιά, τα έτη πριν
την ολοκλήρωση του οδικού δικτύου στο δυτικό άξονα της
80

Κίνδυνος Φτώχειας ανά φύλο & Ηλικία (σύνολο) & Κίνδυνος Φτώχειας Αττικής
Κίνδυνος Φτώχειας % Κίνδυνος Φτώχειας % Κίνδυνος Φτώχειας κατά φύλο % Κίνδυνος Φτώχειας κατά ομάδα ηλικιών %
Σύνολο χώρας

Αττική

Σύνολο χώρας

Σύνολο χώρας

Άρρενες

Θήλεις

0-17

18 - 64

65+

2007
2008
2009

19,20
20,10
19,70

13,10
13,10
12,80

18,40
19,60
19,10

20,00
20,70
20,20

22,10
23,00
23,70

18,70
18,70
18,10

22,00
22,30
21,40

2010
2011
2012

20,10
21,40
23,10

16,30
18,30
18,10

19,30
20,90
22,50

20,90
21,90
23,60

23,00
23,70
26,90

19,00
20,20
23,80

21,30
23,60
17,20

2013
2014
2015

23,10
22,10
21,40

20,10
15,60
15,80

22,40
22,20
21,50

23,80
22,00
21,20

28,80
25,50
26,60

24,10
23,50
22,50

15,10
14,90
13,70

2016
2017

21,20
20,20

16,50
15,50

21,20
20,20

21,20
20,20

26,30
24,50

22,70
21,70

12,40
12,40

2018

18,50

15,40

18,50

18,50

22,70

19,80

11,60

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. & Eurostat
Πίνακας 31: Κίνδυνος Φτώχειας στη χώρα ανά φύλο & ηλικία & Κίνδυνος φτώχειας στην Αττική, 2007 – 2018
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Στο διάγραμμα 20, φαίνεται ότι ο κίνδυνος φτώχειας και
κοινωνικού αποκλεισμού μειώθηκε αισθητά από το 2017 έως
2018 στην Ελλάδα, ενώ στην Αττική είχε μια ελαφριά επιδείνωση.
Ο δείκτης σοβαρής υλικής υστέρησης στην Ελλάδα κατά την
περίοδο 2014 – 2018 αρχικά αυξήθηκε οριακά και το 2018
πραγματοποίησε μια αισθητή μείωση. Ενώ, το ίδιο μοτίβο
ακολουθεί και ο δείκτης για την Περιφέρεια της Αττικής.

2018
Δείκτης Σοβαρής Υλικής Υστέρησης
Κίνδυνος Φτώχειας & Κοινωνικού Αποκλεισμού
31.8
16.7

Στο διάγραμμα 19, απεικονίζονται το ποσοστό των ατόμων που
χαρακτηρίζονται από σοβαρή υλική υστέρηση και το ποσοστό
αυτών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικό
αποκλεισμό ανά περιφέρεια για το 2018. Τα μεγαλύτερα ποσοστά
και σε αυτούς τους δείκτες κατέχει η Δυτική Ελλάδα. Το 44,6% του
πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικό
αποκλεισμό στη Δυτική Ελλάδα, ενώ ακολουθούν η Αττική με
34,9%, η Πελοπόννησος με 31,4%, η Ήπειρος με 31,3% και τα Ιόνια
Νησιά με 28%. Το ποσοστό των ατόμων που διαβιούν ελλείψει
βασικών υλικών αγαθών το 2018 φτάνει το 28% στη Δυτική
Ελλάδα, το 17,2% στην Πελοπόννησο, το 16,3% στην Αττική, το
13,6% στα Ιόνια Νησιά και το 12,8% στην Ήπειρο.

34.9

44.6
31.4
17.2

28

16.3

31.3
12.8

28
13.6

Πηγή: Eurostat
Διάγραμμα 19: Δείκτης σοβαρής υλικής υστέρησης και κίνδυνος φτώχειας &
κοινωνικού αποκλεισμού ανά περιφέρεια, 2018
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Πηγή: Eurostat
Διάγραμμα 20: Δείκτης Σοβαρής Υλικής Υστέρησης Ελλάδα & Αττική και
Κίνδυνος Φτώχειας & Κοινωνικού Αποκλεισμού Ελλάδα & Αττική 2014 – 2018
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3.8.6

Τουρισμός & Πολιτισμός

Η περιφερειακή προσέγγιση του δεικτών τουρισμού και
πολιτισμού υποδεικνύει μια βελτίωση σε γενικές γραμμές σε όλες
τις περιφέρειες τα τελευταία έτη 2016 – 2018. Οι επισκέψεις
τουριστών αυξήθηκαν κατά την περίοδο 2016 – 2018 σε όλες τις
περιφέρειες υπό μελέτη. Μια μικρή μόνο μείωση σημειώθηκε στην
Πελοπόννησο και στην Ήπειρο το 2017. Η μεγαλύτερη αύξηση
πραγματοποιήθηκε στη Δυτική Ελλάδα (36,19%), ακολουθούν τα
Ιόνια Νησιά (28,7%), η Αττική (25%), η Ήπειρος (14,87%) και η
Πελοπόννησος (5%). Κατά ανάλογο τρόπο κινούνται και οι
τουριστικές εισπράξεις για την περίοδο 2016 – 2018. Με εξαίρεση
τα Ιόνια Νησιά όπου ενώ το 2018 έχουν αυξηθεί οι επισκέψεις, οι
εισπράξεις μειώθηκαν σε σχέση με το 2017. Η Δυτική Ελλάδα
σημείωσε τη μεγαλύτερη μεταβολή στις εισπράξεις την περίοδο
2016 – 2018 (42,9%), με την Αττική να την ακολουθεί αυτή τη φορά
με αύξηση σε ποσοστό του 31,41%. Ακολουθούν η
Πελοπόννησος, τα Ιόνια Νησιά και η Ήπειρος με ποσοστά
αύξησης για την περίοδο 2016 – 2018, 28,4%, 12,4% και 1,88%,
αντίστοιχα.
Οι διανυκτερεύσεις των τουριστών είχαν συνεχή αυξητική τάση
κατά την περίοδο 2016 – 2018 σε όλες τις Περιφέρειες εκτός από
την Ήπειρο, όπου μειώθηκαν κατά 7,16%. Η Αττική είναι η
περιφέρεια που εκτός από το μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό
διανυκτερεύσεων σημείωσε και τη μεγαλύτερη αύξηση από το
2016 έως το 2018 (26,71%). Στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο,
και τα Ιόνια Νησιά οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 16,11%,
14,82% και 15,20%, αντίστοιχα.
Αύξηση πραγματοποιήθηκε και στον αριθμό των κλινών σε όλες
τις Περιφέρειες. Τα Ιόνια Νησιά υπερέχουν και σε απόλυτο αριθμό
και σε ρυθμό αύξησης κλινών. Το 2016 τα Ιόνια Νησιά είχαν
92.350 κλίνες ενώ το 2018 είχαν 98.223. Στην Αττική το 2016
υπήρχαν 59.022 κλίνες και το 2018 υπήρχαν 61.029. Στη Δυτική
Ελλάδα ο αριθμός των κλινών έμεινε σχεδόν αμετάβλητος με
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18.973 κλίνες το 2018. Στην Πελοπόννησο το 2018 υπήρχαν 38.461
κλίνες μετά από μια μικρή αύξηση που σημειώθηκε από το 2016,
της τάξεως του 2,3%. Στην Ήπειρο αυξήθηκαν οι κλίνες στις 17.931,
έπειτα από αύξηση 6,5%, την τελευταία διετία.

Σημαντική είναι και η αύξηση των επισκέψεων σε μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους τα τελευταία έτη. Ενδεικτικά να αναφερθεί
ότι στην Αττική οι επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους
αυξήθηκαν κατά 241,40% κατά την περίοδο 2010 – 2018. Στη
Δυτική Ελλάδα τα μουσεία δέχθηκαν κατά 253% περισσότερους
επισκέπτες το 2018 σε σχέση με το 2010, με τον αριθμό των
επισκέψεων να αυξάνει σταδιακά συνεχώς. Στην Πελοπόννησο, το
2010 οι επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους ήταν 716.526 ενώ
το 2018 έφτασαν τις 1.885.649. Στην Ήπειρο οι επισκέψεις στα
μουσεία αυξήθηκαν κατά 158% και στους αρχαιολογικούς
χώρους κατά 113%. Στα Ιόνια Νησιά, το 2010 οι επισκέψεις σε
μουσεία ήταν 64.870 και στους αρχαιολογικούς χώρους 134.871
ενώ οι αντίστοιχοι αριθμοί για το 2018 ήταν 78.670 και 206.550.

Κατά την περίοδο 2016 – 2018, αυξήθηκε και η πληρότητα των
τουριστικών καταλυμάτων σε όλες τις Περιφέρειες. Τα Ιόνια Νησιά
έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό πληρότητας με αυτό να φτάνει το
63% το 2018, όταν το 2016 ήταν 62,1%. Η Αττική έρχεται δεύτερη σε
σχέση με το ποσοστό πληρότητας το οποίο το 2016 ήταν 47,2%
και το 2018 ήταν 51%. Μικρές ήταν οι αυξήσεις και για τις
υπόλοιπες περιφέρειες. Στη Δυτική Ελλάδα, η πληρότητα από
35,1% αυξήθηκε σε 36%, στην Πελοπόννησο από 30,5% σε 33,6%
και στην Ήπειρο από 27,9% σε 31,5%, ποσοστά σχετικά χαμηλά.

Τουριστικοί Δείκτες ανά περιφέρεια
Επισκέψεις σε χιλ.
2016
Αττική
4.542,90
Δυτική Ελλάδα 513,40
Πελοπόννησος 843,10
Ήπειρος
Ιόνια Νησιά

716,60
2.457,10

Εισπράξεις σε εκατ. €

Διανυκτερεύσεις σε χιλ.

Κλίνες

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

5.137,00
563,50
726,90

5.680,80
699,20
886,00

1.734,10
145,50
323,50

2.083,20
158,80
307,30

2.278,90
211,80
415,50

24.768,60
2.741,70
5.760,20

29.436,90
2.818,60
5.213,70

31.385,50
3.183,50
6.614,10

59.022
18.821
37.614

713,40
2.966,30

823,20
3.162,30

217,80
1.503,60

216,40
1.774,90

221,90
1.691,10

3.621,90
21.493,20

3.643,20
24.943,60

3.362,30
24.761,80

16.831
92.35

Πηγή: ΙΝΣΕΤΕ

Πίνακας 32: Τουριστικοί Δείκτες ανά περιφέρεια 2016 – 2018
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2017

Πληρότητα %
2018

2016

2017

2018

59.875 61.029
18.851 18.973
37.733 38.461

47,2
35,1
30,5

50,5
36,4
32,2

51,0
36,0
33,6

17.06
93.44

27,9
62,1

30,6
63,7

31,5
63,0

17.931
98.223

Επισκέπτες σε Μουσεία & Αρχαιολογικούς χώρους ανά περιφέρεια
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Μουσεία

2.079.173

1.825.963

1.660.555

1.743.523

2.162.221

2.295.545

2.155.754

2.518.113

2.733.790

Αρχαιολογικοί χώροι

1.643.802

2.118.965

2.318.243

2.772.044

3.618.412

4.145.093

3.960.512

4.910.124

5.611.977

Μουσεία
Αρχαιολογικοί χώροι

60.818
419.989

66.773
465.964

96.676
453.458

147.275
504.597

173.8
514.353

174.653
486.368

169.352
482.25

199.715
549.546

214.714
557.467

Πελοπόννησος Μουσεία
Αρχαιολογικοί χώροι

41.321
716.526

49.822
753.333

59.185
793.497

74.274
995.098

73.242
1.374.832

69.232
1.441.529

81.002
1.388.340

94.851
1.637.613

99.97
1.885.649

Ήπειρος

Μουσεία
Αρχαιολογικοί χώροι

25.319
42.796

22.599
32.547

32.881
42.538

46.591
46.422

50.014
81.104

56.059
80.677

54.253
81.196

58.377
79.686

65.276
91.051

Ιόνια Νησιά

Μουσεία
Αρχαιολογικοί χώροι

64.87
134.871

68.949
120.481

60.798
121.94

70.684
173.198

60.001
226.918

61.135
236.949

67.13
225.166

70.631
185.69

78.67
206.55

Αττική

Δυτική Ελλάδα

Πηγή: ΙΝΣΕΤΕ

Πίνακας 33: Επισκέπτες σε Μουσεία & αρχαιολογικούς χώρους ανά περιφέρεια, 2010 – 2018
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3.8.7

Εξωτερικό Εμπόριο

σε αρκετά χαμηλότερο επίπεδο. Το 2017 σε σχέση με το 2016,
όλες οι περιφέρειες αύξησαν τις εισαγωγές τους με εξαίρεση τη
Δυτική Ελλάδα που τις μείωσε. Πιο συγκεκριμένα, στην Αττική, οι
εισαγωγές κατά την περίοδο, 2013 – 2017 αυξήθηκαν κατά 10,8%
ενώ η μεταβολή το 2017 σε σχέση με το 2016 ήταν 12,8%. Στη
Δυτική Ελλάδα, από το 2013 μέχρι το 2015, οι εισαγωγές αυξάνουν
και στη συνέχεια μειώνονται. Από το 2013 έως το 2017 οι
εισαγωγές αυξάνουν οριακά κατά 0,96% και το 2017 μειώνονται
κατά 3,7%. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου μείωσε τις εισαγωγές
της κατά 28% ενώ το 2017 σημειώθηκε αύξηση κατά 25,5%. Στην
Ήπειρο, σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη, την περίοδο 2016 και
2017 παρατηρείται αύξηση των εισαγωγών. Το 2017 οι εισαγωγές
αυξάνουν κατά 29,3% σε σχέση με το 2013 και κατά 22,8% σε
σχέση με το 2016. Τέλος, η περιφέρεια των Ιονίων Νήσων
παρουσίασε αύξηση των εισαγωγών κατά 23,4% την περίοδο
2013 – 2017 και κατά 20,3% την περίοδο 2016 – 2017.

Στον πίνακα 34 παρουσιάζεται η πορεία των εισαγωγών και
εξαγωγών ανά περιφέρεια για την περίοδο 2013 – 2017. Στην
περιφέρεια της Αττικής, οι εξαγωγές αυξήθηκαν από το 2013 έως
το 2017 κατά 9,9%. Πιο συγκεκριμένα, το 2015 και το 2016 οι
εξαγωγές έλαβαν τις χαμηλότερες τιμές τους ενώ το 2017
αυξήθηκαν σημαντικά, κατά 12,3% σε σχέση με το 2016. Όπως και
στην Αττική έτσι και στις υπόλοιπες περιφέρειες, το 2017
παρουσιάστηκε αύξηση στις εξαγωγές σε σχέση με το 2016 με
εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα, όπου οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά
7,3%. Σημαντική ήταν η αντίστοιχη αύξηση στην Πελοπόννησο η
οποία κυμάνθηκε στο ποσοστό του 27,4%. Κατά το εντυπωσιακό
ποσοστό του 50% αυξήθηκαν οι εξαγωγές των Ιονίων Νήσων ενώ
στην Ήπειρο αυξήθηκαν οριακά κατά 2,4%.
Στη Δυτική Ελλάδα, συνολικά κατά την περίοδο 2013 – 2017, οι
εξαγωγές αυξήθηκαν ελαφρώς κατά το ποσοστό του 1,47%. Στην
Πελοπόννησο από το 2013 έως και το 2016 οι εξαγωγές
μειώνονται συνεχώς ενώ το 2017 μόνο ανακάμπτουν χωρίς να
μπορούν ωστόσο να ανακτήσουν το επίπεδο του 2013, με
αποτέλεσμα το ποσοστό της μείωσης που αντιστοιχεί σε όλη την
περίοδο 2013 – 2017 να ανέρχεται στο -17,2%. Αντίθετα στην
Ήπειρο, οι εξαγωγές αυξάνονται σημαντικά από το 2013 μέχρι και
το 2015 (63,4%) ενώ στη συνέχεια διαμορφώνονται σε
χαμηλότερα επίπεδα, έχοντας αυξηθεί το 2017 σε σχέση με το
2013 κατά 40%. Στα Ιόνια Νησιά οι εξαγωγές βελτιώνονται
σημαντικά κατά την περίοδο 2013 – 2017 κατά ποσοστό 130,6%.
Αναφορικά με τις εισαγωγές, σε όλες τις περιφέρειες σημειώθηκε
αύξηση κατά την περίοδο 2013 – 2017, με εξαίρεση την
Πελοπόννησο όπου το επίπεδο των εισαγωγών διαμορφώθηκε
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Εξωτερικό Εμπόριο ανά περιφέρεια (σε εκατ. ευρώ)
Εξαγωγές
2013
Αττική

2015

2016

12.673,30 13.031,00 12.440,60 12.408,20

Δυτική Ελλάδα 501,10
Πελοπόννησος 5.214,00
Ήπειρος
193,40
Ιόνια Νησιά

2014

Εισαγωγές

56,20

2017

2013

2014

2015

2016

2017

13.931,50

30.914,70 32.012,00

29.327,00 30.375,10 34.252,30

463,80
4.800,00
209,40

514,90
3.666,60
316,00

548,30
3.386,80
263,90

508,50
4.315,90
270,30

384,40
6.549,90
223,70

385,30
6.473,10
207,40

450,40
4.335,70
198,20

403,10
3.754,30
235,50

388,10
4.711,10
289,20

108,30

97,10

86,40

129,60

39,40

46,80

43,30

40,40

48,60

Πηγή: ΣΕΒΕ
Πίνακας 34: Εξαγωγές & Εισαγωγές ανά περιφέρεια, 2013 – 2017
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3.9

Συμπεράσματα

Τα στατιστικά στοιχεία που αναλύθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο
δείχνουν
ότι
σε
γενικές
γραμμές
υπάρχουν
θετικές
κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις του νέου ολοκληρωμένου
οδικού δικτύου της δυτικής χώρας στις περιφέρειες που
βρίσκονται στην εμβέλειά του. Αξίζει να τονισθεί ότι τα
οποιαδήποτε συμπεράσματα είναι πρώιμα δεδομένου του
περιορισμού των ελλιπών στοιχείων λόγω της πρόσφατης
ολοκλήρωσης του νέου οδικού δικτύου. Οι θετικές αυτές
επιδράσεις δε σχετίζονται μεμονωμένα με το νέο οδικό δίκτυο αλλά
και με την πολυτροπική σύνδεση του με τους κυριότερους λιμένες
της ευρύτερης περιοχής. Ωστόσο, είναι φανερό ότι υπάρχουν
αρκετές ελλείψεις στο συγκοινωνιακό δίκτυο της δυτικής χώρας
όσον αφορά τη πολυτροπικότητα των μεταφορών τόσο
επιβατών όσο και εμπορευμάτων κυρίως λόγω των ανεπαρκών
συνδέσεων με το σιδηροδρομικό δίκτυο, κάτι που έρχεται και σε
αντίθεση με τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις
μεταφορές. Ευνοϊκά είναι όμως τα στοιχεία για μελλοντικά έργα
υποδομών που βρίσκονται υπό προγραμματισμό τα οποία θα
ολοκληρώσουν το πολυτροπικό συγκοινωνιακό δίκτυο της
δυτικής χώρας και θα ενισχύσουν τις θετικές κοινωνικοοικονομικές
επιδράσεις αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το νέο
οδικό δίκτυο.
Συνοψίζοντας, ένα σημαντικό συμπέρασμα που προκύπτει από
τα δεδομένα για τις οδικές μεταφορές είναι ότι ενώ τα διανυθέντα
οχηματοχιλιόμετρα
στο
σύνολο
των
αυτοκινητοδρόμων
σημείωσαν αύξηση τα τελευταία έτη όπως επίσης και ο στόλος
των οχημάτων, η κατανάλωση καυσίμων κίνησης μειώθηκε
σημαντικά. Αυτό το γενικό συμπέρασμα αν συνεκτιμηθεί με
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επιμέρους παράγοντες υποδεικνύει μια δομική αλλαγή στο στόλο
των οχημάτων και τη συμπεριφορά του πληθυσμού κυρίως
προερχόμενη από την οικονομική κρίση. Οι νέες κυκλοφορίες
καινούργιων οχημάτων έχουν μειωθεί, τα μεταχειρισμένα
αυτοκίνητα, κυρίως χαμηλού κυβισμού, έχουν αυξηθεί, ο αριθμός
κατάθεσης πινακίδων, κυρίως αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού,
έχει αυξηθεί ενώ άνοδο έχουν σημειώσει και οι αποσύρσεις
αυτοκινήτων.

αυξάνεται το 2017 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ενώ το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ παρουσιάζει μια επιδείνωση κυρίως στην περιφέρεια
της Δυτικής Ελλάδας. Ο μέσος όρος μηνιαίων αγορών και
απολαβών σε είδος παρουσίασε αύξηση σε όλες τις περιφέρειες
με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Η Δυτική
Ελλάδα είναι η περιφέρεια με τους υψηλότερους δείκτες σοβαρής
υλικής υστέρησης και κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού για το 2018. Ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού μειώθηκε αισθητά από το 2017 έως 2018 στην
Ελλάδα, ενώ στην Αττική είχε μια ελαφριά επιδείνωση. Ο δείκτης
σοβαρής υλικής υστέρησης στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2014
– 2018 αρχικά αυξήθηκε οριακά και το 2018 πραγματοποίησε μια
αισθητή μείωση. Ενώ, το ίδιο μοτίβο ακολουθεί και ο δείκτης για
την Περιφέρεια της Αττικής.

Κρίσιμης σημασίας είναι η μείωση των οδικών ατυχημάτων και
των παθόντων ατόμων τα τελευταία έτη. Σχετικά με τις οδικές
εμπορευματικές μεταφορές, το μεταφορικό έργο των φορτηγών
Ι.Χ. & Δ.Χ, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, σε όρους τόνων έχει
μειωθεί σημαντικά ενώ σε όρους τονοχιλιομέτρων έχει αυξηθεί.
Αξιοσημείωτο είναι ότι, σε περιφερειακό επίπεδο, στη Βόρεια
Ελλάδα έχει σημειωθεί ιδιαίτερη άνοδο τόσο στις φορτώσεις όσο
και στις εκφορτώσεις τα τελευταία έτη. Αναφορικά με τις
θαλάσσιες μεταφορές, τόσο η επιβατική όσο και η εμπορευματική
κινητικότητα αυξήθηκε, με τη δεύτερη να παρουσιάζει σχεδόν
διπλάσια αύξηση κατά την περίοδο 2015 – 2018. Η ολική
χωρητικότητα του στόλου των πλοίων παρουσιάζει τα τελευταία
έτη μια μικρή μείωση. Το σιδηροδρομικό δίκτυο δεν είναι ιδιαίτερα
ανεπτυγμένο και εκσυγχρονισμένο και μάλιστα κάποιες γραμμές
βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας τα τελευταία έτη και για το
λόγο αυτό τα στατιστικά στοιχεία δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα
διαχρονικά. Ωστόσο, με αυτό ως δεδομένο, ο αριθμός των
επιβατών που εξυπηρετεί το σιδηροδρομικό δίκτυο αυξήθηκε τα
τελευταία έτη ενώ τα επιβατοχιλιόμετρα μειώθηκαν. Σημαντική ήταν
και η μείωση στο εμπορευματικό φορτίο σε τόνους.

Αναφορικά με το εξωτερικό εμπόριο, το 2017 όλες οι περιφέρειες
παρουσίασαν αύξηση τόσο στις εξαγωγές όσο και στις
εισαγωγές με εξαίρεση την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας που
παρουσίασε μείωση. Σε γενικές γραμμές, οι τουριστικοί δείκτες
κατά τη περίοδο 2016 – 2018 βελτιώθηκαν σε όλες τις περιφέρειες
εκτός κάποιων εξαιρέσεων. Τέλος, θετική ήταν και η εξέλιξη των
επισκέψεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία κατά την
περίοδο 2010 – 2018 για όλες τις περιφέρειες.

Εστιάζοντας, στο συγκοινωνιακό δίκτυο της δυτικής χώρας και
στους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες των περιφερειών που
βρίσκονται στην εμβέλειά του, φαίνεται ότι υπάρχει σε γενικές
γραμμές μια διάχυση θετικών επιδράσεων με κάποιες εξαιρέσεις.
Το ποσοστό ανεργίας τα τελευταία έτη μειώνεται σε όλες τις
περιφέρειες με εξαίρεση την Ήπειρο και τα Ιόνια Νησιά. Το ΑΕΠ
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ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ
ΑΚΤΟΠΛΟÏΚΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΠΑΤΡΑΣ & ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
4.1

Η μελέτη θα εστιάσει στην ανάλυση της κινητικότητας που
παρουσιάζουν οι λιμένες Πάτρας και Ηγουμενίτσας την περίοδο
2000 – 2018 και ειδικότερα των εξής 4 βασικών μεγεθών: του
αριθμού των επιβατών, των Ι.Χ. και των φορτηγών, καθώς και
των φορτίων (σε τόνους). Χρησιμοποιούνται στοιχεία και
δεδομένα από τους ίδιους τους λιμένες (Ο.Λ.ΠΑ. & Ο.Λ.ΗΓ.) και
από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αφορούν στην κίνηση εξωτερικού και όχι
εσωτερικού. Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό
είναι γιατί η παρούσα μελέτη εστιάζει στο διεθνή χαρακτήρα των
δυο λιμένων και ερευνά τις επιδράσεις που δέχονται ως προς το
ότι αποτελούν τη δυτική πύλη της Ελλάδας προς την Ευρώπη
μέσω της σύνδεσής τους με την Ιταλία. Επιπροσθέτως, τα στοιχεία
του εσωτερικού είναι μικρότερης κλίμακας συνεπώς δεν παίζουν
καθοριστικό ρόλο στη συγκεκριμένη μελέτη. Επίσης, τα δεδομένα
που παρουσιάζονται είναι συνολικά περιλαμβάνοντας στοιχεία
κατάπλου και απόπλου από τους λιμένες, αθροιστικά.

Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει ανάλυση της κινητικότητας στους
λιμένες Πάτρας και Ηγουμενίτσας, των δυο σημαντικότερων
λιμένων στο δυτικό γεωγραφικό άξονα της χώρας. Αυτή η
ανάλυση εξυπηρετεί τους στόχους της μελέτης που είναι η
διερεύνηση των επιδράσεων που επέφερε το νέο οδικό δίκτυο στις
θαλάσσιες μεταφορές, τις εμπορευματικές ροές των λιμένων και
τις τουριστικές ροές στη δυτική χώρα. Η χρονική περίοδος που
καλύπτει η παρούσα μελέτη είναι από το 2000 έως το 2018. Είναι
σημαντικό για την περαιτέρω ανάλυση και εξαγωγή
συμπερασμάτων να επισημανθούν κάποια χρονικά ορόσημα της
περιόδου που ενδεχομένως να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη
διαχρονική εξέλιξη της κινητικότητας των λιμένων:

2004

•Ολοκλήρωση της Γέφυρας Ρίου - Αντιρίου

2009

•Ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού
•Εκδήλωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα
που ξεκίνησε από το 2008 σε παγκόσμιο επίπεδο

2017

•Ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού (Τμήμα
Κορίνθου - Πατρών)
•Ολοκλήρωση της Ιονίας Οδού

Η δομή του παρόντος κεφαλαίου διαμορφώνεται ως εξής: αρχικά,
αναλύονται ξεχωριστά οι επιβάτες, τα Ι.Χ., τα φορτηγά και τα
φορτία ως προς τη διαχρονική εξέλιξή τους. Αναλύεται τόσο το
σύνολο κάθε μεγέθους με τα αθροιστικά στοιχεία των δυο
λιμένων, όσο και ξεχωριστά τα μεγέθη για κάθε λιμένα με
σύγκριση μεταξύ τους, ώστε να διαφανούν τάσεις και να
εξαχθούν συμπεράσματα τόσο για το δυτικό θαλάσσιο μέτωπο
της χώρας συνολικά, αλλά και επιμέρους για τους δυο λιμένες.
Τέλος, η μελέτη επεκτείνεται και διερευνά το βαθμό σύνδεσης των
επιβατών και των Ι.Χ. με τον εισερχόμενο τουρισμό της χώρας
από τη μία πλευρά και των φορτηγών και των φορτίων με
μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας, όπως το ΑΕΠ και το
εξωτερικό εμπόριο, από την άλλη.
Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, να διευκρινιστεί ότι με τον όρο επιβάτες
εννοούνται όλα τα φυσικά πρόσωπα που επιβιβάζονται στους και
αποβιβάζονται από τους λιμένες με προορισμό ή προέλευση το
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εξωτερικό αντίστοιχα είτε είναι απλοί επιβάτες χωρίς όχημα είτε
επιβάτες Ι.Χ. και φορτηγών. Η κατηγορία Ι.Χ. περιλαμβάνει τα
αυτοκίνητα, τα δίκυκλα και τα campers. Στον όρο φορτηγά
συμπεριλαμβάνονται τα ασυνόδευτα καθώς και τα λεωφορεία. Το
μέγεθος "φορτία" περιλαμβάνει τα φορτωθέντα στους και
εκφορτωθέντα από τους λιμένες φορτία εξωτερικού που
μεταφέρονται σε φορτηγά και trailers με μονάδα μέτρησης τον
τόνο.

του 42,58%, γεγονός ιδιαίτερα αρνητικό για την εξέλιξη των δυο
κυριότερων λιμένων της δυτικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα, το
2000 ο συνολικός αριθμός επιβατών ήταν 2.506.687 ενώ το 2018
1.439.366 με το λιμένα των Πατρών να έχει υποστεί τη μεγαλύτερη,
συγκριτικά με την Ηγουμενίτσα, μείωση. Ενώ το 2000 η
κινητικότητα των επιβατών στα δυο λιμάνια βρίσκεται στο ίδιο
περίπου επίπεδο (1.275.987 και 1.230.700, αντίστοιχα), το 2018 το
λιμάνι της Πάτρας έχει χάσει 789.824 επιβάτες ενώ της
Ηγουμενίτσας μόνο 277.497, με συνέπεια η μείωση της
κινητικότητας στα δυο λιμάνια στην περίοδο αυτή να είναι -61,9%
και -22,55%, αντίστοιχα. Τα αίτια αυτής της σημαντικής
διαφοροποίησης οφείλονται, όπως θα εξηγηθεί παρακάτω, σε
σημαντικές μεταβολές που επήλθαν στην περίοδο 2000 – 2018,
βασικά στο οδικό δίκτυο της χώρας.

Για την ανάλυση της σύνδεσης της κινητικότητας των επιβατών
και Ι.Χ. στους δυο λιμένες με τις τουριστικές ροές της χώρας θα
εκτιμηθεί η εισερχόμενη τουριστική ροή μη κατοίκων της χώρας.
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προïόν σε τρέχουσες τιμές θα αναλυθεί
επίσης σε σχέση με την εξέλιξη της κινητικότητας των φορτίων
στους δυο λιμένες. Για τη διερεύνηση της σχέσης της ροής των
εμπορευματικών φορτίων στους δυο λιμένες με το εξωτερικό
εμπόριο θα χρησιμοποιηθούν οι χρονοσειρές του εμπορίου της
Ελλάδας με την Ε.Ε. σε ποσότητα, με μονάδα μέτρησης τον τόνο,
καθώς έτσι θα αναδειχθεί η θέση των δυο λιμανιών ως δυτικές
πύλες της χώρας προς την Ευρώπη με απαλλαγή των δεδομένων
από τις διακυμάνσεις των τιμών.

4.2

Κινητικότητα Λιμένων Πάτρας & Ηγουμενίτσας

4.2.1

Κινητικότητα Επιβατών

Το 2002 η συνολική επιβατική κίνηση ήταν 2.508.397, η μεγαλύτερη
της περιόδου. Την υποπερίοδο 2009 – 2018, η μείωση της
επιβατικής κίνησης ήταν μεγαλύτερη από ότι την υποπερίοδο 2000
– 2009, με ποσοστά -30,46% και -17,43% αντίστοιχα, απόρροια της
οικονομικής κρίσης που ξέσπασε το 2008. Μέχρι το 2012, ο
αριθμός των επιβατών μειώνεται συνεχώς και το 2012 το ποσοστό
μείωσης ήταν -26,67%. Τα έτη 2013 και 2014 παρουσιάζεται μια
μικρή αύξηση ενώ το 2015 μειώνεται αισθητά κατά 11,74% και το
2016 μετά από μια μικρή μείωση φτάνει τη χαμηλότερη τιμή της
περιόδου (1.280.484). Την περίοδο 2008 – 2015, οι διερχόμενοι
επιβάτες μειώθηκαν κατά 853.669 σε απόλυτη τιμή, μια μείωση
που αντιστοιχεί στο 40% περίπου. Η μείωση αυτή είναι σημαντικά
μεγαλύτερη από τη μείωση του ΑΕΠ την αντίστοιχη περίοδο που
ήταν περίπου -26%. Την περίοδο 2017 – 2018 η επιβατική κίνηση
στους δυο λιμένες αυξάνει αισθητά με ποσοστό αύξησης 10,75%
και 1,50% αντίστοιχα.

Ο πίνακας 35 παρουσιάζει την ετήσια κινητικότητα των επιβατών
συνολικά για τους λιμένες των Πατρών και της Ηγουμενίτσας και
ξεχωριστά για την περίοδο 2000 – 2018 καθώς και τους
αντίστοιχους ρυθμούς μεταβολής (ετήσιους, της συνολικής
περιόδου 2000 - 2018, και των 2 υποπεριόδων 2000 – 2009 και
2009 – 2018).

Ειδικότερα, η επιβατική κίνηση στο λιμένα Πατρών έχει υποστεί
μείωση κατά 61,9% κατά την περίοδο 2000-2018, με τη μεγαλύτερη
μείωση να λαμβάνει χώρα την περίοδο 2009 – 2018 (-50,46%)
έναντι της μείωσης κατά 23,10% την υποπερίοδο 2000 – 2009. Από

Αθροιστικά, ο αριθμός των επιβατών στα 2 λιμάνια κατά την
περίοδο 2000 – 2018 μειώθηκε κατά το εντυπωσιακό ποσοστό
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το 2000 έως το 2005, στην αρχή ο αριθμός των επιβατών ήταν
σταθερός με μια τάση αύξησης, το 2003 και το 2004 μειώθηκε
αισθητά κατά -6,81% και -10,92%, αντίστοιχα, ενώ το 2005 έπειτα
δηλαδή και από την ολοκλήρωση της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου
αυξήθηκε σημαντικά. Την περίοδο 2006 – 2012, εν μέσω της
οποίας ξεσπά και η οικονομική κρίση, η επιβατική κίνηση
ακολουθεί πτωτική πορεία με υψηλούς αρνητικούς ρυθμούς
μεταβολής ετησίως. Το 2012 μάλιστα μειώνεται κατά 31,98%. Από

το 2013 που σημειώνει μια αύξηση φαίνεται να ακολουθεί μια πιο
σταθερή πορεία με μικρές ετήσιες διακυμάνσεις. Αξιοσημείωτη
είναι η ετήσια μείωση κατά ποσοστό 13,32% το 2015 αλλά και η
ετήσια αύξηση που σημειώθηκε το 2017 κατά 9,11%. Αξίζει να
αναφερθεί ότι το 2017 ολοκληρώνονται οι δυο βασικοί οδικοί
άξονες της δυτικής χώρας, η Ιόνια Οδός και η Ολυμπία Οδός ενώ
κατά την περίοδο κατασκευής τους οι οδικοί άξονες κατά τμήματα
και περιόδους υπολειτουργούσαν.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Λιμένας Πατρών

Λιμένας Ηγουμενίτσας

Σύνολο

#
1.275.987
1.315.019
1.355.350
1.263.072

%
3,06%
3,07%
-6,81%

#
1.230.700
1.193.148
1.153.047
1.087.142

%
-3,05%
-3,36%
-5,72%

#
2.506.687
2.508.167
2.508.397
2.350.214

%
0,06%
0,01%
-6,31%

2005

1.125.159
1.247.991
1.264.274
1.130.880

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1.096.443
981.288
879.314
748.029
508.827
541.719
555.453

871.3
933.934
972.391
1.005.171
1.038.408
1.088.513

-19,85%
7,19%
4,12%
3,37%
3,31%
4,83%

1.996.459
2.181.925

2006
2007

-10,92%
10,92%
1,30%
-10,55%
-3,05%
-10,50%

-15,05%
9,29%
9,29%
-4,50%
-0,06%
-3,05%

-10,39%
-14,93%
-31,98%
6,46%

1.176.950
1.107.570
851.895
893.812

8,12%
-5,89%
-23,08%
4,92%

2,54%

2015

481.462

896.13
799.72

2016
2017
2018

458.329
500.099
486.163

2000 - 2009

-23,10%

-11,55%

1.280.484
1.418.163
1.439.366
-17,43%

2009 - 2018
2000 - 2018

-50,46%
-61,90%

-12,43%
-22,55%

-30,46%
-42,58%

2000
2001
2002
2003
2004

-13,32%
-4,80%
9,11%
-2,79%

822.155
918.064
953.203

0,26%
-10,76%
2,81%
11,67%
3,83%

2.236.665
2.136.051
2.134.851
2.069.801
2.056.264
1.855.599
1.360.722
1.435.531
1.451.583
1.281.182

Πηγή: Ο.Λ.ΠA. & Ο.Λ.ΗΓ., ίδια επεξεργασία
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-0,65%
-9,76%
-26,67%
5,50%
1,12%
-11,74%
-0,05%
10,75%
1,50%

Αντίθετα, η επιβατική κίνηση στο λιμένα Ηγουμενίτσας υπέστη
μικρότερη μείωση, συγκεκριμένα -22,55% κατά την περίοδο 2000 –
2018 με πολύ μικρή διαφοροποίηση να εμφανίζεται στις
υποπεριόδους 2000 – 2009 και 2009 – 2018, όπου τα ποσοστά
μείωσης είναι-11,55% και -12,43%, αντίστοιχα. Το 2000, 1.230.700
επιβάτες διέρχονται από το λιμένα της Ηγουμενίτσας, ο
μεγαλύτερος αριθμός της περιόδου. Το ίδιο έτος ο αριθμός στο
λιμένα των Πατρών δεν διαφοροποιείται αισθητά καθώς
διαμορφώνεται στους 1.275.987 επιβάτες, όπως απεικονίζεται
χαρακτηριστικά και στο διάγραμμα που ακολουθεί καθώς οι δυο
καμπύλες ξεκινούν από το ίδιο σχεδόν σημείο. Ενώ ο μεγαλύτερος
αριθμός επιβατών που πέρασε από το λιμένα των Πατρών όλη
αυτή την περίοδο είναι το 2002 (1.355.350). Μέχρι το 2004 η
επιβατική κίνηση στο λιμένα της Ηγουμενίτσας μειώνεται συνεχώς
με τη μεγαλύτερη μείωση να σημειώνεται το 2004 (-19,85%). Από
το 2005 έως το 2010 αυξήθηκε αισθητά ενώ το 2011 και 2012
μειώθηκε. Αξιοσημείωτη είναι η μείωση στον αριθμό των επιβατών
το 2012 κατά 23,08 % μια χρονιά ορόσημο και για το λιμένα των

Πατρών. Σημαντικό σημείο αποτελεί η τομή των 2 καμπυλών της
επιβατικής κίνησης των 2 λιμένων, όπως φαίνεται στο παρακάτω
διάγραμμα, που πραγματοποιείται κατά το 2008, όπου ο λιμένας
Ηγουμενίτσας προσπερνά το λιμένα Πατρών για να διατηρηθεί
όλη την επόμενη περίοδο μέχρι και το 2018 σε υψηλότερο επίπεδο.
Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι το 2009 ολοκληρώθηκε η Εγνατία
Οδός γεγονός που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό αυτή την εξέλιξη. Από
το 2013 και έπειτα φαίνεται, όπως και στο λιμένα των Πατρών, να
σταθεροποιείται η πορεία της επιβατικής κίνησης με μικρές ετήσιες
διακυμάνσεις. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω για το λιμένα
των Πατρών, τα σημαντικότερα έτη σε αυτή τη σχετικά σταθερή
πορεία ήταν το 2015 που ο αριθμός των επιβατών μειώθηκε κατά
10,76% και το 2017 όπου αυξήθηκε κατά 11,67%. Η πτώση το 2015
ενδεχομένως να οφείλεται σε ένα βαθμό στις κρίσιμες πολιτικές
διαπραγματεύσεις που είχε η χώρα με τους δανειστές και την Ε.Ε..
Αξιοσημείωτο είναι ότι σε αντίθεση με το λιμένα Πατρών, το 2018 η
επιβατική κίνηση στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας αυξήθηκε,
μεγαλώνοντας έτσι τη διαφορά μεταξύ των δυο λιμανιών.

Κινητικότητα Επιβατών
3,000,000
2,500,000

2,000,000
1,500,000

Λιμένας Πατρών

1,000,000

Λιμένας Ηγουμενίτσας
Σύνολο

500,000
0

Πηγή: Ο.Λ.ΠΑ. & Ο.Λ.ΗΓ., ίδια επεξεργασία
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4.2.2

Κινητικότητα Ι.Χ.
Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, κατά τη διάρκεια όλης
της περιόδου 2000 – 2018 με εξαίρεση το 2005, ο αριθμός των Ι.Χ.
είναι μεγαλύτερος στο λιμένα της Ηγουμενίτσας από ότι στο
λιμένα των Πατρών κάτι που δεν ίσχυε στις υπόλοιπες κατηγορίες
όπου τα πρώτα έτη της περιόδου ο λιμένας των Πατρών είχε
μεγαλύτερη κινητικότητα. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι η
απόκλιση των αριθμών μεγαλώνει συνεχώς κατά την περίοδο
2006 – 2011 ιδίως κατά τα έτη 2009, 2010 και 2011 που συμπίπτουν
με τα πρώτα έτη λειτουργίας της Εγνατίας Οδού. Το 2012 όπως
και για όλες τις κατηγορίες αποτελεί ορόσημο όπου
παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα αρνητικά ποσοστά μείωσης, 32,60% για το λιμένα Πατρών και -25,36% για το λιμένα της
Ηγουμενίτσας. Στη συνέχεια, η κίνηση των Ι.Χ. ομαλοποιείται
σχετικά παρουσιάζοντας μικρότερες μεταβολές κυρίως στο λιμένα
των Πατρών καθώς στο λιμένα της Ηγουμενίτσας τα έτη 2016,
2017 και 2018 η τάση αύξησης είναι πιο έντονη.

Ο συνολικός αριθμός των Ι.Χ. που διακινήθηκε στους δυο
κυριότερους λιμένες της δυτικής γεωγραφικής χώρας, υπέστη
κατά την περίοδο 2000 – 2018 τη σημαντική μείωση του 38,57%.
Το 2000 διακινήθηκαν 592.587 Ι.Χ. έναντι των 364.041 Ι.Χ. το 2018.
Η μείωση κατά την περίοδο μετά το ξέσπασμα της οικονομικής
κρίσης, 2009 – 2018 είναι μεγαλύτερη από ότι η μείωση την
περίοδο 2000 – 2009 (-25,22% και -17,85%). Το 2004 η κινητικότητα
των Ι.Χ. μειώνεται αισθητά σε ποσοστό -15% ενώ το 2005
αυξάνεται κατά 6,07% για να συνεχίσει όμως για τα επόμενα έτη
μέχρι το 2008 να μεταβάλλεται με αρνητικούς ρυθμούς. Τα έτη
2009 και 2010 αυξάνει με ρυθμούς 2,30% και 2,22% αντίστοιχα. Το
2011, το 2012 και το 2015 ο αριθμός των Ι.Χ. που διέρχονται από
τους δυο λιμένες μειώνεται σημαντικά με ποσοστά -8,90%, -27,82%
και -10,59% αντίστοιχα. Μάλιστα, το 2015 ο αριθμός των Ι.Χ. είναι
ο μικρότερος όλης της υπό μελέτη περιόδου (300.650). Την
περίοδο 2016 – 2018 η κινητικότητα αυξάνει με τη σημαντικότερη
αύξηση να πραγματοποιείται το 2017 (11,11%).

Κινητικότητα Ι.Χ.
800,000
600,000

Λιμένας Πατρών

400,000

Λιμένας Ηγουμενίτσας

200,000
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0
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Πηγή: Ο.Λ.ΠΑ. & Ο.Λ.ΗΓ., ίδια επεξεργασία
Διάγραμμα 22: Κινητικότητα Ι.Χ. στους λιμένες Πατρών & Ηγουμενίτσας 2000 – 2018
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Πιο συγκεκριμένα, το 2015 από το λιμένα των Πατρών περνούν
103.425 Ι.Χ., ο μικρότερος αριθμός όλης της υπό μελέτη περιόδου,
μειωμένος κατά 9,50% από το προηγούμενο έτος. Το 2003 ήταν το
έτος με το μεγαλύτερο αριθμό Ι.Χ. να διακινούνται στο λιμένα των
Πατρών. Την περίοδο 2016 – 2018 ο αριθμός των Ι.Χ. στο λιμένα
των Πατρών αρχίζει να αυξάνει με σημαντικότερη χρονιά το 2017
όπου σημειώνεται ο μεγαλύτερος θετικός ρυθμός μεταβολής
10,69%. Συνολικά, ο λιμένας των Πατρών κατά την περίοδο 2000 –
2018 έχει «χάσει» λίγο πάνω από τη μισή κίνηση των Ι.Χ. αφού το
2000 πέρασαν 251.242 Ι.Χ. και το 2018 119.626. Την περίοδο 2000 –
2009 η πτώση φτάνει το ποσοστό του -22,87% και την περίοδο
2009 – 2018, -38,27%.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ι.Χ.
Λιμένας Πατρών Λιμένας Ηγουμενίτσας
Σύνολο
#
%
#
%
#
%
251.242
341.345
2000
592.587
2001
248.309
-1,17%
315.057
-7,70% 563.366 -4,93%
269.343
8,47%
303.267
-3,74% 572.61 1,64%
2002

Το 2015 και ο λιμένας της Ηγουμενίτσας θα φτάσει τη χαμηλότερη
τιμή αναφορικά με την κίνηση των Ι.Χ. (197.225). Κατά τα έτη 2016
– 2018 η αύξηση είναι σημαντική και το 2018 ο αριθμός των Ι.Χ.
που περνούν από το λιμένα είναι 244.415 κάνοντας την απώλεια
σε σχέση με το 2009 να διαμορφώνεται στο -16,58% και σε σχέση
με το 2000 στο -52,39%, όταν τα αντίστοιχα ποσά για το λιμένα
των Πατρών είναι σχεδόν διπλάσια. Για την περίοδο 2000 – 2009 η
μείωση που υπέστη ο αριθμός των Ι.Χ. στο λιμένα της
Ηγουμενίτσας ήταν -22,87%.

2003

271.156

0,67%

288.358

-4,92%

559.514 -2,29%

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

240.079
248.753
239.336
217.821
204.736
193.793
179.1
153.941
103.751

-11,46%
3,61%
-3,79%
-8,99%
-6,01%
-5,34%
-7,58%
-14,05%
-32,60%

235.429
255.62
261.754
264.248
271.115
292.992
318.502
299.38
223.469

-18,36%

475.508 -15,01%

8,58%
2,40%

504.373 6,07%
501.09 -0,65%

0,95%
2,60%
8,07%
8,71%
-6,00%
-25,36%

482.069
475.851
486.785
497.602
453.321
327.22

-3,80%
-1,29%
2,30%
2,22%
-8,90%
-27,82%

2013

112.093

8,04%

230.225

3,02%

342.318

4,61%

2014

114.281
103.425
107.775
119.299
119.626
-22,87%
-38,27%
-52,39%

1,95%
-9,50%
4,21%
10,69%
0,27%

221.984
197.225
208.738
232.363
244.415
-14,17%
-16,58%
-28,40%

-3,58%

336.265 -1,77%

-11,15%
5,84%
11,32%
5,19%

300.65
316.513
351.662
364.041
-17,85%
-25,22%
-38,57%

2015
2016
2017
2018
2000 - 2009
2009 - 2018
2000 - 2018

-10,59%
5,28%
11,11%
3,52%

Πηγή: Ο.Λ.ΠA. & Ο.Λ.ΗΓ., ίδια επεξεργασία
Πίνακας 36: Κινητικότητα Ι.Χ. στους λιμένες Πατρών & Ηγουμενίτσας 2000 – 2018
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Πηγή: Ο.Λ.ΗΓ.
Εικόνα 7: Λιμένας Ηγουμενίτσας
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4.2.3

Κινητικότητα Φορτηγών

καθώς ανακόπτεται απότομα η ανοδική πορεία της κινητικότητας
των φορτηγών με μια σημαντική μείωση του -15,81%. Στη συνέχεια
και μέχρι το 2012, οι ρυθμοί μεταβολής παραμένουν αρνητικοί και
μάλιστα το 2012 το ποσοστό μείωσης είναι -10,33%, το δεύτερο
υψηλότερο της περιόδου μετά από το 2009. Από το 2013 μέχρι και
το 2018, ο αριθμός των φορτηγών ακολουθεί ανοδική πορεία
αλλά όχι με υψηλά ποσοστά μεταβολής με αποτέλεσμα να μην
μπορέσει να επανέλθει στα προ οικονομικής κρίσης επίπεδα.

Συνολικά, ο αριθμός των φορτηγών στους δυο λιμένες, των
Πατρών και της Ηγουμενίτσας, υπέστη τη μικρότερη μείωση κατά
την περίοδο 2000 – 2018 (-10,85%), συγκριτικά με τον αριθμό των
επιβατών και των Ι.Χ. (-42,58% και -38,57% αντίστοιχα). Πιο
συγκεκριμένα, το 2000 ο συνολικός αριθμός των φορτηγών ήταν
421.924 ενώ το 2018 μειώθηκε κατά 45.786 φορτηγά. Την περίοδο
2000 – 2009 μάλιστα, η κινητικότητα των φορτηγών στους δυο
λιμένες αυξήθηκε οριακά κατά 0,53%. Ενώ την περίοδο 2009 –
2018 ο αριθμός των φορτηγών που διέρχονται από τους δυο
λιμένες μειώνεται κατά 11,32%. Το 2009 αποτελεί χρονικό ορόσημο

Κινητικότητα Φορτηγών
600,000
500,000
400,000
Λιμένας Πατρών

300,000

Λιμένας Ηγουμενίτσας

200,000
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Πηγή: Ο.Λ.ΠΑ. & Ο.Λ.ΗΓ., ίδια επεξεργασία
Διάγραμμα 23: Κινητικότητα φορτηγών στους λιμένες Πατρών & Ηγουμενίτσας 2000 – 2018
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ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

2000
2001
2002
2003

Λιμένας Πατρών Λιμένας Ηγουμενίτσας
#
%
#
%
292.661
129.263
280.689
-4,09%
134.254
3,86%
296.964
5,80%
146.583
9,18%
311.294
4,83%
154.589
5,46%

Σύνολο
#
%
421.924
414.943
443.547
465.883

-1,65%
6,89%
5,04%

2004

305.963

-1,71%

158.229

2,35%

464.192

-0,36%

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

292.245
303.002
302.961
318.353
256.419
229.001
201.154
178.046
183.705

-4,48%
3,68%
-0,01%
5,08%
-19,45%
-10,69%
-12,16%
-11,49%
3,18%

158.379
165.793
183.074
185.431
167.733
166.892
157.213
143.315
141.13

0,09%

450.624

-2,92%

4,68%
10,42%

468.795
486.035

4,03%
3,68%

1,29%
-9,54%
-0,50%
-5,80%
-8,84%
-1,52%

503.784
424.152
395.893
358.367
321.361
324.835

3,65%
-15,81%
-6,66%
-9,48%
-10,33%
1,08%

2014

183.302

-0,22%

152.464

8,03%

335.766

3,37%

2015

0,35%
3,19%
0,03%
3,36%

156.261
160.515
177.083
179.884
29,76%
7,24%

2,49%

340.205

1,32%

2016
2017
2018
2000 - 2009
2009 - 2018

183.944
189.808
189.869
196.254
-12,38%
-23,46%

2,72%
10,32%
1,58%

2,97%
4,75%
2,50%

2000 - 2018

-32,94%

350.323
366.952
376.138
0,53%
-11,32%
-10,85%

39,16%

Πηγή: Ο.Λ.ΠA. & Ο.Λ.ΗΓ., ίδια επεξεργασία
Πίνακας 37: Κινητικότητα φορτηγών στους λιμένες Πατρών & Ηγουμενίτσας 2000 – 2018
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Η πορεία της κινητικότητας των φορτηγών στο λιμένα των
Πατρών εξηγεί κατά το μεγαλύτερο βαθμό την πορεία του
συνόλου των φορτηγών και τους αρνητικούς ρυθμούς
μεταβολής καθώς οι διακυμάνσεις είναι πιο έντονες σε σχέση με
την αντίστοιχη πορεία στο λιμένα της Ηγουμενίτσας. Ο αριθμός
των φορτηγών στο λιμένα των Πατρών, κατά την περίοδο 2000 –
2018 έχει συνολικά μειωθεί κατά 32,94%. Η μείωση είναι
σημαντική, ειδικότερα αν συγκριθεί με την αντίστοιχη μεταβολή
στο λιμένα της Ηγουμενίτσας όπου ο αριθμός των φορτηγών
αυξήθηκε κατά 39,16%. Η κίνηση των φορτηγών στο λιμένα της
Ηγουμενίτσας, σε απόλυτα νούμερα είναι λιγότερη σε σχέση με
την αντίστοιχη στο λιμένα των Πατρών κατά την περίοδο 2000 –
2018. Ωστόσο είναι χαρακτηριστικό ότι η διαχρονική ανοδική τάση
της πρώτης και η πτωτική τάση της δεύτερης έχουν αμβλύνει τις
διαφορές στο ελάχιστο το 2017 και το 2018. Την περίοδο 2000 –
2009 η κινητικότητα των φορτηγών μειώνεται κατά 12,38% στο
λιμένα των Πατρών ενώ στο λιμένα της Ηγουμενίτσας αυξάνεται
εντυπωσιακά σε ποσοστό 29,76%. Την περίοδο μετά την
οικονομική κρίση, 2009 – 2018 η μείωση των φορτηγών στο
λιμένα των Πατρών σχεδόν διπλασιάζεται καθώς διαμορφώνεται
στο -23,46% ενώ στο λιμένα της Ηγουμενίτσας η ανοδική πορεία
περιορίζεται στο 7,24%. Αξίζει να αναφερθεί ότι στα φορτηγά σε
αντίθεση με τους επιβάτες και τα Ι.Χ. η εικόνα στο λιμένα των
Πατρών και στο λιμένα της Ηγουμενίτσας διαφέρει εντελώς καθώς
σε όλη την περίοδο και τις υποπεριόδους στον πρώτο
παρουσιάζονται αρνητικοί ρυθμοί μεταβολής ενώ στο δεύτερο
θετικοί ρυθμοί μεταβολής. Ενώ όσον αφορά στους επιβάτες και
στα Ι.Χ. είχαν και οι δυο λιμένες αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής
κατά την περίοδο 2000 – 2018 και τις υποπεριόδους 2000 – 2009
και 2009 - 2018 αλλά διαφορετικού μεγέθους.

2008 η κίνηση των φορτηγών βρισκόταν σε πιο υψηλά επίπεδα σε
σχέση με την περίοδο μετά την κρίση. Σε αυτή την αυξητική πορεία
υπήρχαν κάποιες διακυμάνσεις με τη μέγιστη τιμή στην κίνηση
φορτηγών να εμφανίζεται το 2008 όπου το σύνολο των
φορτηγών που πέρασαν από το λιμένα των Πατρών ήταν
318.353. Το 2009 ο αριθμός των φορτηγών μειώνεται σημαντικά
κατά ποσοστό -19,45%. Η μείωση με υψηλούς ρυθμούς
συνεχίζεται μέχρι και το 2012 όπου η κίνηση φορτηγών λαμβάνει
τη χαμηλότερη τιμή της (178.046). Από το 2013, όπου αυξάνει λίγο
και έπειτα η κίνηση στα φορτηγά σταθεροποιείται με μια σχετικά
χαμηλή αυξητική τάση. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι το 2016, ο
αριθμός των φορτηγών αυξήθηκε κατά 3,19% και το 2018 κατά
3,36%.
Αναφορικά με το λιμένα της Ηγουμενίτσας, πριν την κρίση, την
περίοδο δηλαδή 2000 – 2009 ο αριθμός των φορτηγών αυξάνει
ενώ από το 2009 έως και το 2013, όπως συμβαίνει αναλόγως και
στο λιμένα των Πατρών, μειώνεται συνεχώς για να φτάσει στην
ελάχιστη τιμή της περιόδου (141.130). Μάλιστα, το 2009 ο ρυθμός
μεταβολής του αριθμού των φορτηγών ήταν -9,54% και το 2012
ήταν -8,84%. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ολοκλήρωση της Εγνατίας
Οδού το 2009 δεν φαίνεται να είχε άμεσα θετική επίδραση στον
αριθμό των φορτηγών ή η θετική επίδραση επισκιάστηκε από τις
δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και κυρίως στο εξωτερικό
εμπόριο. Πιο πιθανό θεωρείται το δεύτερο, δεδομένου ότι η
Εγνατία Οδός στις πρώτες φάσεις της λειτουργίας της σε
συνδυασμό
με
τις
επενδύσεις
που
άρχισαν
να
πραγματοποιούνται στην Ηγουμενίτσα συντέλεσαν στο μεγάλο
ποσοστό αύξησης της κινητικότητας φορτηγών την περίοδο πριν
το 2009. Από το 2014 και έπειτα όμως, ο αριθμός των φορτηγών
στην Ηγουμενίτσα αυξάνει συνεχώς με ιδιαίτερη αναφορά στο
2017 με ποσοστό αύξησης 10,32%. Το 2000 ο αριθμός των
φορτηγών που διερχόταν από το λιμένα της Ηγουμενίτσας ήταν
129.263 ενώ το 2018 αυτός ο αριθμός έφτασε 179.884.

Πιο συγκεκριμένα, από το λιμένα των Πατρών, το 2000 διέρχονταν
292.661 φορτηγά, δηλαδή 163.398 περισσότερα φορτηγά από ότι
από την Ηγουμενίτσα και το 2018 η διαφορά αυτή περιορίστηκε
στα 16.370. Μέχρι και την έναρξη της κρίσης, δηλαδή μέχρι και το
101
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4.2.4

Κινητικότητα Εμπορευματικών Φορτίων

Αθροιστικά, για την περίοδο 2000 – 2018, τα εμπορευματικά
φορτία εξωτερικού που διακινούνται από το λιμένα των Πατρών
και της Ηγουμενίτσας αυξήθηκαν κατά 30,46%, καθώς το 2000
διακινούνταν 4.454.000 τόνοι ενώ το 2018 ο αριθμός αυξήθηκε
κατά 1.356.534 τόνους. Κατά την περίοδο 2000 – 2009, τα φορτία
μειώθηκαν κατά 5,54% ενώ κατά την περίοδο 2009 – 2018
αυξάνονται εντυπωσιακά κατά 38,11%. Ενδεικτικά να αναφερθεί
ότι το μεγαλύτερο ετήσιο ποσοστό αύξησης σημειώνεται το 2003
(20,70%) ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης το 2009 (-17,94%)
όπου διακινείται ο μικρότερος αριθμός φορτίων συνολικά από
τους δυο λιμένες κατά την περίοδο 2000 – 2018. Από το 2010 και
έπειτα, αν εξαιρεθούν τα έτη 2011, 2012 και 2017, οι ρυθμοί
μεταβολής των φορτίων είναι θετικοί. Οι μεγαλύτεροι ετήσιοι
ρυθμοί αύξησης των φορτίων σημειώνονται το 2010 (12,93%), το
2014 (10,24%), το 2015 (9,27%) και το 2018 (7,16%).
Σε σύγκριση με το λιμένα της Ηγουμενίτσας, τα διακινηθέντα
φορτία στο λιμένα των Πατρών βρίσκονται σε υψηλότερο
επίπεδο καθ’ όλη την υπό μελέτη περίοδο. Μάλιστα από το 2000
μέχρι και το 2007 η διαφορά των δυο λιμένων ήταν μεγάλη με
τάσεις μείωσης. Από το 2007 και έπειτα η απόκλιση του βάρους
των φορτίων στους δυο λιμένες κυμαίνεται σε χαμηλότερα
επίπεδα. Πριν από το 2007 οι διακυμάνσεις των φορτίων στο
λιμένα της Ηγουμενίτσας είναι περισσότερες σε σχέση με το
λιμένα των Πατρών που η πορεία των φορτίων φαίνεται πιο
ομαλή.
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ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΩΝ (σε τόνους)
Λιμένας Πατρών

Λιμένας Ηγουμενίτσας

2000
2001
2002
2003
2004

#
3.230.092
3.265.022
3.082.342
3.032.377
3.159.805

%
1,08%
-5,60%
-1,62%
4,20%

#
1.223.908
950.2
1.462.133
2.452.689
1.952.197

2005

3.141.937

-0,57%

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

3.091.874
2.952.237
3.027.444
2.398.355
2.689.524
2.588.056
2.435.397
2.625.427
2.874.173
3.075.742
3.187.738
3.093.271
3.238.214
-25,75%
35,02%
0,25%

-1,59%
-4,52%
2,55%
-20,78%
12,14%
-3,77%
-5,90%
7,80%
9,47%
7,01%
3,64%
-2,96%
4,69%

2017
2018
2000 - 2009
2009 - 2018
2000 - 2018

%

Σύνολο

-22,36%
53,88%
67,75%
-20,41%

#
4.454.000
4.215.222
4.544.475
5.485.066
5.112.002

%
-5,36%
7,81%
20,70%
-6,80%

2.212.329

13,33%

5.354.266

4,74%

2.342.769
2.602.131
2.099.605
1.808.688
2.061.698
1.885.306
1.741.015
1.788.251
1.991.389
2.240.934
2.322.509
2.329.225
2.572.320
47,78%
42,22%
110,17%

5,90%

5.434.643

1,50%

11,07%
-19,31%

5.554.368
5.127.049

2,20%
-7,69%

-13,86%
13,99%
-8,56%
-7,65%
2,71%
11,36%
12,53%
3,64%

4.207.043
4.751.222
4.473.362
4.176.412
4.413.678
4.865.562
5.316.676
5.510.247

-17,94%
12,93%
-5,85%
-6,64%
5,68%
10,24%
9,27%
3,64%

0,29%
10,44%

5.422.496
5.810.534
-5,54%
38,11%
30,46%

-1,59%
7,16%

Πηγή: Ο.Λ.ΠA. & Ο.Λ.ΗΓ., ίδια επεξεργασία
Πίνακας 38: Κινητικότητα φορτίων (σε τόνους) στους λιμένες Πατρών & Ηγουμενίτσας 2000 – 2018
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Πιο συγκεκριμένα, τα διακινηθέντα φορτία στο λιμένα των Πατρών
είναι οριακά περισσότερα το 2018 συγκριτικά με το 2000.
Ειδικότερα, την περίοδο 2000 – 2009 το βάρος των φορτίων
μειώθηκε κατά 25,75% ενώ από το 2009 έως το 2018 αυξήθηκε
σημαντικά σε ποσοστό 35,02%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι
το 2009, με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού, ο λιμένας των
Πατρών χάνει 629.089 τόνους διακινηθέντων φορτίων που
αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης – 20,78%. Το ποσοστό αυτό είναι
το μεγαλύτερο της περιόδου ενώ και η απόλυτη τιμή του βάρους
των διακινηθέντων φορτίων είναι η χαμηλότερη (2.398.355). Από
το 2010 που σημειώνεται μια αύξηση 12,14% και έπειτα οι ετήσιοι
ρυθμοί μεταβολής είναι θετικοί με εξαίρεση τα έτη 2011, 2012 και
2017.

με τους υψηλότερους αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης της
οικονομίας.
Συμπερασματικά, παρατηρείται διαχρονικά μια πτωτική τάση στον
αριθμό των επιβατών και των Ι.Χ. που διέρχονται από τους λιμένες
των Πατρών και της Ηγουμενίτσας με τον πρώτο λιμένα να έχει
υποστεί τη μεγαλύτερη μείωση. Η πτωτική πορεία ξεκινάει πολύ
πριν την οικονομική κρίση ωστόσο μετά την εκδήλωσή της η
πορεία αυτή επιδεινώνεται. Στην επόμενη παράγραφο επιχειρείται
μια ερμηνεία της πορείας αυτής σε συσχέτιση και με την εξέλιξη
του τουρισμού της Ελλάδας κατά την περίοδο 2000 – 2018.
Αναφορικά με το ρόλο των δυο λιμένων ως εμπορευματικών
κόμβων, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι ενώ ο λιμένας των
Πατρών έχει επιδεινώσει τη θέση του, ο λιμένας της Ηγουμενίτσας
την έχει ενισχύσει. Οι εμπορευματικές ροές και ο αριθμός των
φορτηγών έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά στο λιμένα της
Ηγουμενίτσας και πριν και μετά την οικονομική κρίση ενώ στο
λιμένα των Πατρών έχουν μειωθεί με εξαίρεση τον όγκο των
φορτίων ο οποίος την περίοδο 2009 – 2018 έχει αυξηθεί. Σε
επόμενη παράγραφο, θα αναζητηθούν οι αιτίες αυτής της
εξέλιξης σε σύγκριση με το ΑΕΠ και το εξωτερικό εμπόριο της
χώρας με την Ε.Ε. 28.

Στο λιμένα της Ηγουμενίτσας η εικόνα των διακινηθέντων φορτίων
είναι διαφορετική καθώς εκεί το 2018 υπήρχε η εντυπωσιακή
αύξηση του 110,17% σε σχέση με το 2000. Το 2000 το βάρος των
διακινηθέντων φορτίων ήταν 1.223.908 ενώ το 2018, 2.572.320.
Πριν την περίοδο της κρίσης, 2000 – 2009 η αύξηση των φορτίων
είναι ιδιαίτερα σημαντική σε ποσοστό 47,78% ενώ και μετά το
ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, στο λιμένα της Ηγουμενίτσας
συνεχίζεται η ανοδική πορεία αναφορικά με τα φορτία που
διακινούνται. Η θετική επίδραση από την ολοκλήρωση της
Εγνατίας Οδού φαίνεται να υπερίσχυσε της αρνητικής επίδρασης
από την οικονομική κρίση. Ενδεικτικά να αναφερθούν τα έτη 2002
και 2003 όπου σημειώθηκαν μεγάλοι θετικοί ρυθμοί μεταβολής,
53,88% και 67,75% αντίστοιχα. Το 2004 μειώνεται σημαντικά το
βάρος των διακινηθέντων φορτίων στο λιμένα της Ηγουμενίτσας.
Τα επόμενα τρία έτη αυξάνονται σημαντικά τα φορτία ενώ το 2008
και 2009 η μείωση είναι έντονα αισθητή. Από το 2010, που
πραγματοποιείται αύξηση 13,99% και έπειτα τα φορτία που
διακινούνται στο λιμένα της Ηγουμενίτσας αυξάνουν συνεχώς. Η
πορεία αυτή ανακόπτεται μόνο τα έτη 2011 και 2012, ως
αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης καθώς πρόκειται για τα έτη

Αξιοσημείωτο ωστόσο είναι και το γεγονός ότι ενώ τα φορτηγά
έχουν μειωθεί, ο όγκος των διακινούμενων φορτίων έχει αυξηθεί.
Αυτό μπορεί να οφείλεται σε δυο παράγοντες. Πρώτον, σε
ενδεχόμενη αύξηση της χωρητικότητας των φορτηγών και
δεύτερον στην καλύτερη αξιοποίηση και διαχείρισή τους με τα
κενά φορτηγά και τις κενές διαδρομές να έχουν μειωθεί σε σχέση
με τα παλαιότερα έτη.
Αναφορικά με τις διαδρομές χωρίς φορτίο, σύμφωνα με τα
στοιχεία της Eurostat, ο μέσος όρος της Ελλάδας το 2008 ήταν
λίγο παραπάνω από 35%, από τους μεγαλύτερους στην Ε.Ε., ενώ
το 2017 περιορίστηκαν οι κενές διαδρομές στο ποσοστό του
περίπου 31%. Ενώ ειδικότερα, στις διεθνείς μεταφορές το ποσοστό
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των κενών διαδρομών κυμαίνεται στο 8% τη στιγμή που ο μέσος
όρος της Ε..Ε. είναι περίπου 12%. Σύμφωνα με παλαιότερη μελέτη
της Ε.Ε. (2014), ένα στα δυο φορτηγά στην Ε.Ε. που εκτελούν
εσωτερικές μεταφορές εκτός της χώρας ταξινόμησής τους
(καμποτάζ) είναι κενά ενώ διαχρονικά το ποσοστό των κενών
φορτηγών που εκτελούν μετακινήσεις στο εσωτερικό ξένων
χωρών έχει μειωθεί σημαντικά μετά τους κανονισμούς για την
απελευθέρωση του κλάδου.
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Πηγή: Ο.Λ.ΠΑ. & Ο.Λ.ΗΓ., ίδια επεξεργασία
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Στον πίνακα 39, παρουσιάζεται η εξέλιξη του δείκτη τόνων ανά
φορτηγό για το λιμένα των Πατρών και το λιμένα της
Ηγουμενίτσας καθώς και του αριθμητικού μέσου όρου των δύο.
Πρόκειται για έναν δείκτη αποτελεσματικής χρήσης των φορτηγών
με τη μεγαλύτερη τιμή του δείκτη να σηματοδοτεί υψηλότερο
επίπεδο αποτελεσματικότητας.

Τόνοι ανά όχημα
Λιμένας Πατρών
#
%

Κατά την περίοδο 2000 – 2009, ο μέσος όρος τόνων ανά
φορτηγό για τους 2 λιμένες μειώθηκε κατά -1,80% ενώ κατά την
περίοδο 2009 – 2018 αυξήθηκε εντυπωσιακά κατά 52,96%. Από
10,25 τόνους ανά φορτηγό το 2000, το 2018 ο μέσος όρος του
δείκτη διαμορφώθηκε σε 15,53 τόνους ανά φορτηγό. Πιο
συγκεκριμένα, στο λιμένα των Πατρών την περίοδο 2000 – 2009, ο
δείκτης μειώθηκε κατά 15,26% ενώ από το 2009 έως το 2018
ακολούθησε ανοδική πορεία με αύξηση της τάξεως του 76,41%.
Στο λιμένα της Ηγουμενίτσας οι τόνοι ανά φορτηγό αυξήθηκαν
κατά 13,89% την περίοδο 2000 – 2009 και κατά 32,61% την περίοδο
2009 – 2018.

#

%

11,04
11,63
10,38
9,74
10,33
10,75

5,39%
-10,77%
-6,15%
6,02%
4,10%

9,47
7,08
9,97
15,87
12,34
13,97

-25,25%
40,93%
59,06%
-22,24%
13,22%

10,25
9,35
10,18
12,80
11,33
12,36

-8,76%
8,79%
25,81%
-11,49%
9,06%

2006

10,20

-5,09%

14,13

1,16%

12,17

-1,56%

-4,50%
-2,41%
-1,65%
25,57%
9,55%
6,31%
4,48%
9,72%
6,64%
0,44%
-2,99%
1,28%

14,21
11,32
10,78
12,35
11,99
12,15
12,67
13,06
14,34
14,47
13,15
14,30
13,89%
32,61%
51,03%

0,59%
-20,34%
-4,77%
14,56%
-2,93%
1,30%
4,30%
3,08%
9,80%
0,89%
-9,09%
8,72%

11,98
10,42
10,07
12,05
12,43
12,91
13,48
14,37
15,53
15,63
14,72
15,40
-1,80%
52,96%
50,20%

-1,55%
-13,05%
-3,34%
19,67%
3,15%
3,90%
4,40%
6,60%
8,07%
0,65%
-5,82%
4,60%

9,74
9,51
9,35
11,74
12,87
13,68
14,29
15,68
16,72
16,79
16,29
16,50
2018
2000 – 2009 -15,26%
2009 – 2018 76,41%
2000 – 2018 49,50%

Η ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της διαχείρισης φορτίων
αντικατοπτρίζεται και στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στους
επιμέρους δείκτες του Logistics Performance Index (LPI) της
Παγκόσμιας Τράπεζας, αν και η υπάρχουσα απόκλιση από το
μέσο όρο της Ευρώπης υποδηλώνει την ανάγκη περαιτέρω
βελτίωσης.
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Η πορεία αυτή μπορεί να συνδυαστεί και με την αύξηση του
όγκου της δραστηριότητας στη χερσαία διαχείριση φορτίων
όπως εκτιμήθηκε από την έρευνα της Εθνικής Τράπεζας (2017),
που κατά την περίοδο 2008 – 2016 ανήλθε στο 59%, τρεις φορές
μεγαλύτερη σε σχέση με το ευρωπαïκό μέσο όρο. Στη
συγκεκριμένη μελέτη, αυτή η θετική πορεία αποδίδεται σε έναν
βαθμό στο νέο θεσμικό πλαίσιο για την εφοδιαστική αλυσίδα (Ν.
4302/2014).

Λιμένας Ηγουμενίτσας
#
%

Πηγή: Ο.Λ.ΠA. & Ο.Λ.ΗΓ., ίδια επεξεργασία
Πίνακας 39: Τόνοι ανά όχημα στους λιμένες Πατρών & Ηγουμενίτσας
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Όπως φαίνεται, το έτος 2010 αποτελεί χρονικό ορόσημο για την
πορεία του δείκτη και στους δυο λιμένες. Είναι το έτος όπου
σημειώνονται τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης αλλά και το έτος
έπειτα από το οποίο διατηρείται η ανοδική τάση των δεικτών
στους δύο λιμένες αλλά και του μέσου όρου τους. Τίθεται,
συνεπώς, το ζήτημα της επίδρασης του νέου θεσμικού πλαισίου
που διέπει τις μεταφορές και τέθηκε σε εφαρμογή από το 2010.

αλυσίδας θεωρεί το θεσμικό πλαίσιο για τις οδικές εμπορευματικές
μεταφορές ως το σημαντικότερο εμπόδιο για την ανάπτυξή τους.
Ειδικότερα, η νομοθεσία σχετικά με τις άδειες φορτηγών Δ.Χ. που
ορίζει ότι οι νέες άδειες θα δίνονται μόνο σε καινούργια φορτηγά
αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο δεδομένης της σημερινής
πραγματικότητας της ύπαρξης ενός πλεονασματικού στόλου που
αποτελείται κυρίως από παλιά φορτηγά. Το βασικό αίτημα,
λοιπόν, είναι η περαιτέρω απελευθέρωση του κλάδου με
απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου που θα πρέπει να γίνει
ενιαίο για όλες τις νέες άδειες.

Πριν το νέο νομοθετικό πλαίσιο, επικρατούσαν υψηλές τιμές,
κατακερματισμένη αγορά, πληθωρισμός οχημάτων, μεγάλη
ηλικία οχημάτων και χαμηλή ποιότητα εξυπηρέτησης με υψηλό
ποσοστό κενών διαδρομών. Ο νόμος 3887/2010 απελευθέρωσε
τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές με σκοπό την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας στον κλάδο των μεταφορών. Η παραπάνω
ανάλυση φαίνεται να επιβεβαιώνει σε ένα βαθμό την επίτευξη
αυτού του σκοπού.

Τα χαρακτηριστικά του στόλου των φορτηγών είναι ότι είναι
παλιά, σχετικά μικρά και πιο πολλά ιδιωτικής χρήσεως σε σχέση
με το μέσο όρο της Ε.Ε.. Παλαιότερα τα ελληνικά φορτηγά
κυριαρχούσαν στα Βαλκάνια ωστόσο σήμερα η κατάσταση
διαφέρει σημαντικά. Η Ελλάδα δικαιούται 90 άδειες ΕΔΥΜ, από τις
οποίες παραχωρούνται μόνο 75 για εκατοντάδες οχήματα Euro 3
και μόλις 15 για οχήματα Euro 4 και 5 όταν η Βόρεια Μακεδονία
έχει 1.534 φορτηγά Euro 5 και 6, η Βουλγαρία 1.526 φορτηγά Euro
5 και 6 και η Αλβανία 1.1827.

Ωστόσο υπάρχουν αρκετά στοιχεία που υποδεικνύουν
περιορισμένη υφιστάμενη αποτελεσματικότητα όπως ότι το
μερίδιο των Ι.Χ. φορτηγών παραμένει υψηλό (περίπου 80%) και ο
αριθμός των νέων αδειών καινούργιων φορτηγών Δ.Χ. είναι
χαμηλός (περίπου 100 – 200 σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς).

Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο σχετικά με το μεταφορικό έργο των
φορτηγών, είναι ότι ένα σημαντικό μέρος των μεταφορών
πραγματοποιείται από φορτηγά ελληνικών εταιριών με ξένες
πινακίδες αν και δεν είναι σαφές τι ποσοστό επί του συνόλου των
διακινούμενων φορτηγών αποτελούν καθώς εδώ τίθεται ζήτημα
νομιμότητας. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις8,
πάνω από το 60% των μεταφορών στο εσωτερικό,
πραγματοποιείται από αλλοδαπά φορτηγά, είτε ελληνόκτητα είτε
όχι, κυρίως από Βουλγαρία, Αλβανία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία

Στο διάγραμμα 26 απεικονίζονται οι νέες άδειες κυκλοφορίας
φορτηγών δημόσιας και ιδιωτικής χρήσεως. Όπως φαίνεται, η
συντριπτική πλειοψηφία των φορτηγών που βγαίνει σε
κυκλοφορία ετησίως πρόκειται για ιδιωτικής χρήσεως. Μάλιστα
από το 2012 ο αριθμός των νέων αδειών κυκλοφορίας για τα Ι.Χ.
φορτηγά αυξήθηκε και κυμαίνεται για την περίοδο 2012 – 2018 σε
υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Από την
άλλη, οι νέες άδειες κυκλοφορίας των Δ.Χ. φορτηγών το 2000
ήταν μόλις 431 ενώ το 2018 2.238, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 419%.

7
https://www.metaforespress.gr/logistics/%CE%B1%CF%80%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CF%82%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%B1/
8
https://m.naftemporiki.gr/story/1353659/odikes-metafores-to-baru-puroboliko-toneksagogon

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Εθνικής Τράπεζας (2017), το
νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές
αν και αποτελεσματικό είναι ακόμα ανεπαρκές. Μάλιστα, το 40%
των μεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου της εφοδιαστικής
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και Τουρκία ενώ επανειλημμένως παραβιάζεται ο περιορισμός για
το cabotage, σύμφωνα με τον οποίο δεν επιτρέπονται οι
ενδομεταφορές πάνω από τρεις φορές το μήνα.
Τέλος, να αναφερθεί ότι λόγω χαμηλού κόστους εργασίας
κάποιες νέες χώρες της Ευρώπης, όπως Βουλγαρία, Ρουμανία,
Πολωνία και Κροατία κερδίζουν στον ανταγωνισμό έναντι άλλων
χωρών της Ε.Ε.

Νέες Άδειες Κυκλοφορίας Φορτηγών
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., ίδια επεξεργασία
Διάγραμμα 26: Νέες άδειες κυκλοφορίας φορτηγών 2000 – 2018
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4.3

Κινητικότητα Επιβατών & Τουρισμός

2016 αντίστοιχα. Το 2017 η αύξηση περιορίζεται για να επανέλθει
δυναμικά και πάλι το 2018 με ποσοστό 15,15%.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εκτιμηθεί η συσχέτιση της
κινητικότητας των λιμένων της δυτικής γεωγραφικής χώρας με τον
τουρισμό στην Ελλάδα, αν ακολουθούν ανάλογη πορεία, αν οι
λιμένες διατηρούν ή / και αυξάνουν το μερίδιο τους ή αν χάνουν
στον ανταγωνισμό. Ως ενδεικτική μεταβλητή του τουρισμού για τη
συγκεκριμένη μελέτη επιλέγεται η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση
μη κατοίκων στην Ελλάδα από την Ε.Ε. καθώς οι λιμένες των
Πατρών και της Ηγουμενίτσας συνδέουν τη χώρα με την Ευρώπη
μέσω της θαλάσσιας σύνδεσης με την Ιταλία. Άλλωστε όπως
φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα το μεγαλύτερο ποσοστό
των τουριστικών αφίξεων προέρχεται από την Ε.Ε.. Η περίοδος
που εξετάζεται στην παρούσα παράγραφο είναι 2005 – 2018 σε
αντιστοιχία με τη διαθεσιμότητα επαρκών δεδομένων.

Σύγκριση Εισερχόμενης Ταξιδιωτικής Κίνησης & Κινητικότητας Λιμένων
Εισερχόμενη Ταξιδιωτική
Επιβατική Κινητικότητα
Κίνηση
στους
# Μη Κατοίκων%στην
# Λιμένες Πατρών
% &

Ο τουρισμός αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης στην
Ελλάδα και έναν κλάδο που όχι μόνο αντιστάθηκε στην
οικονομική κρίση αλλά όπως φανερώνουν τα στατιστικά στοιχεία
εκτοξεύτηκε με εντυπωσιακούς ρυθμούς στηρίζοντας την
εύθραυστη οικονομία της χώρας. Ειδικότερα, κατά την περίοδο
2005 – 2018, οι αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά
90,68%. Αξιοσημείωτο είναι ότι την υποπερίοδο 2005 – 2009, την
περίοδο δηλαδή πριν την οικονομική κρίση, οι αφίξεις είχαν
μειωθεί κατά 2,86%, ενώ από το 2009 έως το 2018 σημειώθηκε η
σημαντική αύξηση του 96,31%. Το 2005 έφτασαν στην Ελλάδα
11.221.573 τουρίστες ενώ το 2018 επέλεξαν την Ελλάδα ως
τουριστικό προορισμό 21.397.517 ξένοι. Τα πια δυσμενή έτη για
τον τουρισμό κατά την περίοδο 2005 – 2018 ήταν το 2008, το 2009,
το 2010 και το 2012 όπου σημειώθηκαν αρνητικοί ρυθμοί
ανάπτυξης κατά μέσο όρο 7%. Από το 2013, ο τουρισμός ξεκινά
την ανοδική του πορεία με σημαντικούς ρυθμούς. Το 2014 αυξάνει
η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατά 25,86% και τα επόμενα 2 έτη
συνεχίζει η άνοδος με ρυθμούς 13,02% και 14,98%, το 2015 και το

2005
2006
2007
2008
2009

11.221.573
11.923.151
12.484.780
11.832.475
10.900.101

2010

6,25%
4,71%
-5,22%
-7,88%

2.181.925
2.236.665
2.136.051
2.134.851
2.069.801

2,51%
-4,50%
-0,06%
-3,05%

10.212.677

-6,31%

2.056.264

-0,65%

2011

10.726.740

5,03%

1.855.599

-9,76%

2012
2013

9.803.286
10.527.162

-8,61%
7,38%

1.360.722
1.435.531

-26,67%
5,50%

2014
2015
2016
2017
2018
2005 – 2009
2009 – 2018
2005 – 2018

13.249.470
14.974.209
17.216.849
18.583.011
21.397.517
-2,86%
96,31%

25,86%
13,02%
14,98%
7,94%
15,15%

1.451.583
1.281.182
1.280.484
1.418.163
1.439.366
-5,14%
-30,46%

1,12%
-11,74%
-0,05%
10,75%
1,50%

90,68%

-34,03%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος & Ο.Λ.ΠA., Ο.Λ.ΗΓ., ίδια επεξεργασία
Πίνακας 40: Σύγκριση εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης μη κατοίκων στην
Ελλάδα με επιβατική κινητικότητα στους λιμένες Πατρών & Ηγουμενίτσας

Η πορεία που ακολουθεί η επιβατική κίνηση στους λιμένες των
Πατρών και της Ηγουμενίτσας είναι κάπως διαφορετική. Κοινό
στοιχείο αποτελεί το ότι την περίοδο 2005 – 2009 και οι επιβάτες
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των δυο λιμένων κινήθηκαν πτωτικά όπως και ο τουρισμός με
μικρή διαφορά στους ρυθμούς, -5,14% και -2,86% αντίστοιχα.
Ωστόσο την περίοδο μετά την κρίση 2009 – 2018 η κινητικότητα
των επιβατών μειώθηκε κατά -30,46% και στο σύνολο της
περιόδου 2005 – 2018 η μείωση ήταν -34,03% όταν ο τουρισμός
αυξανόταν
με
γρήγορους
ρυθμούς.
Όπως
φαίνεται
χαρακτηριστικά στην αντιδιαστολή των δύο μεγεθών στο
διάγραμμα 27, ειδικότερα από το 2012 η απόκλιση των δυο
μεγεθών μεγαλώνει σημαντικά. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι όταν
οι αφίξεις κατοίκων εξωτερικού αυξάνουν κατά 25,86% το 2014, οι
επιβάτες που διακινούνται στους δυο λιμένες αυξάνουν μόλις
κατά 1,12%. Το 2015, οι τουριστικές αφίξεις αυξάνουν κατά 13,02%
και η επιβατική κινητικότητα μειώνεται κατά 11,74%. Το 2016 οι
τουρίστες αυξάνουν κατά 14,98% και ο αριθμός των επιβατών
στους δυο λιμένες υποχωρεί οριακά ενώ και το 2018 οι αυξήσεις
των 2 μεγεθών αποκλίνουν σημαντικά (15,15% έναντι 1,50%).
Μόνο, το 2017, η εικόνα αντιστρέφεται οριακά με την επιβατική
κινητικότητα στους λιμένες των Πατρών και της Ηγουμενίτσας να
αυξάνεται κατά μεγαλύτερο ποσοστό από ότι οι τουρίστες από
την Ε.Ε. Συνολικά, δηλαδή, οι δύο λιμένες είχαν το 2005 το 20%
περίπου της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης μη κατοίκων
στην Ελλάδα από την Ε.Ε. 28, ενώ το 2018 μόνο το 7%.

αεροπορικώς όσο και οδικώς. Ενώ παράλληλα, οι αφίξεις δια
θαλάσσης μειώνονται συνεχώς.
Ο ανταγωνισμός στον κλάδο των αεροπορικών μεταφορών
άλλαξε την τιμολογιακή πολιτική των εταιριών και πρόσθεσε ένα
ακόμα πλεονέκτημα σε αυτό το μέσο πέραν της εξοικονόμησης
χρόνου καθώς αυξήθηκε η διαθεσιμότητα φθηνών πτήσεων.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η Ryanαir και η
EasyJet, οι κυρίαρχες αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους
στην Ευρώπη. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2015, το αεροδρόμιο
«Ελευθέριος Βενιζέλος» σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση στην
επιβατική κίνηση (19%) ανάμεσα στα μεγαλύτερα αεροδρόμια
αφήνοντας πίσω το Λονδίνο (Λούτον) και Δουβλίνο με ποσοστά
αύξησης 17% και 15%, αντίστοιχα (ΕΥ, 2017). Σημαντική είναι και η
συμβολή των πτήσεων charter που αυξάνονται κατά την
τουριστική περίοδο αιχμής και εξυπηρετούν τους τουριστικούς
προορισμούς της περιφέρειας, ηπειρωτικής και νησιωτικής.

Αυτή η ανακολουθία μπορεί να ερμηνευτεί σε ένα μεγάλο βαθμό
από το χάρτη των αφίξεων ανά μέσο μεταφοράς όπως
απεικονίζεται στο διάγραμμα 29 για την περίοδο 2008 – 2015.
Λόγω της αμελητέας συμμετοχής του σιδηροδρομικού μέσου
μεταφοράς επιβατών στο σύνολο δεν έχει περιληφθεί στην
ανάλυση. Όπως φαίνεται το μεγαλύτερο μέρος της εισερχόμενης
τουριστικής κίνησης πραγματοποιείται αεροπορικώς, ένα
σημαντικό μέρος οδικώς ενώ σε μικρότερο ποσοστό οι αφίξεις
γίνονται δια θαλάσσης. Ωστόσο σημασία έχει η διαχρονική
εξέλιξη των αφίξεων ανά μέσο μεταφοράς, η οποία υπογραμμίζει
την ανοδική τάση των αφίξεων που πραγματοποιούνται τόσο
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος & Ο.Λ.ΠΑ., Ο.Λ.ΗΓ., ίδια επεξεργασία
Διάγραμμα 27: Σύγκριση εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης μη κατοίκων στην Ελλάδα με επιβατική κινητικότητα
στους λιμένες Πατρών & Ηγουμενίτσας
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Από την άλλη, εμφανίζεται μια ραγδαία αύξηση στην εισερχόμενη
κίνηση τουριστών από γειτονικές χώρες της Ελλάδας από όπου
καταφτάνουν κυρίως οδικώς, όπως για παράδειγμα από
Αλβανία, Βουλγαρία και Τουρκία. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι κατά
την περίοδο 2005 – 2017, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, οι
αφίξεις από τη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 402,4% και από την
Τουρκία κατά 683,7% αντιπροσωπεύοντας το 9,4% και το 3,6% του
συνόλου. Επίσης, η κίνηση από την Αλβανία αυξήθηκε
εντυπωσιακά καταλαμβάνοντας μερίδιο 3% του συνόλου το 2017
έναντι του 1,3% το 2005.
Επιπρόσθετα, όπως επισημαίνεται και από μελέτη του ΙΟΒΕ (2017),
το υψηλό κόστος του καυσίμου και οι υψηλοί συντελεστές που
εφαρμόζονται στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επηρεάζουν αρνητικά το
μεταφορικό κόστος επιβατών και οχημάτων. Το κόστος του
καυσίμου καταλαμβάνει μεγαλύτερο ποσοστό στο συνολικό
κόστος λειτουργίας στις ελληνικές ακτοπλοϊκές σε σχέση με άλλες
χώρες ενώ η Ελλάδα κατέχει έναν από τους υψηλότερους Φ.Π.Α.
όταν στην γειτονική Ιταλία είναι 10% και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. με
ανεπτυγμένη ακτοπλοΐα ακόμα χαμηλότερος, όπως για
παράδειγμα στην Σουηδία όπου ανέρχεται στο 6%.
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος
Διάγραμμα 28: Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μη κατοίκων στην Ελλάδα
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Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., ίδια επεξεργασία
Διάγραμμα 29: Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά μέσο μεταφοράς
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4.4

Εμπορευματικές Ροές & Μακροοικονομικά Μεγέθη

4.4.1

ΑΕΠ

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά την περίοδο πριν την κρίση,
2000-2009, παρουσίασε μια εντυπωσιακή άνοδο με ποσοστό
αύξησης συνολικά 68,17% και συνεχώς θετικούς ετήσιους
ρυθμούς μεταβολής εκτός από το 2009 που σημειώθηκε μια μικρή
υποχώρηση. Το 2008 λαμβάνει τη μεγαλύτερη τιμή του για όλη την
υπό μελέτη περίοδο 2000-2018, 241.990 εκατ. €. Το 2009 με το
ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, ξεκινά η πτωτική πορεία του
ΑΕΠ η οποία συνεχίζει μέχρι το 2016 με συνεχώς αρνητικούς
ετήσιους ρυθμούς μεταβολής. Από το 2009 μέχρι το 2018, το ΑΕΠ
μειώθηκε κατά 22,24% με τους υψηλότερους αρνητικούς ρυθμούς
ανάπτυξης να πραγματοποιούνται το 2011 (-8,41%) και το 2012 (7,64%). Από το 2013 μέχρι και το 2016 οι αρνητικοί ρυθμοί
μεταβολής μειώνονται σταδιακά ενώ το 2017 και το 2018 το ΑΕΠ
αυξάνεται κατά 2,11 % και 2,49 %, αντίστοιχα. Συνολικά, κατά την
περίοδο 2000 – 2018, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 30,77%, δηλαδή το
2000 ήταν 141.247 εκατ. € και το 2018 έφτασε στα 184.714 εκατ. €.
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Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., ίδια επεξεργασία
Διάγραμμα 30: ΑΕΠ, 2000 – 2018

116

4.4.2

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές
σε εκατ. €
%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

141.247
152.194
163.461
178.905
193.716
199.242
217.862
232.695
241.99
237.534
226.031
207.029
191.204
180.654
178.656
177.258
176.488

5,57%
7,75%
7,40%
9,45%
8,28%
2,85%
9,35%
6,81%
3,99%
-1,84%
-4,84%
-8,41%
-7,64%
-5,52%
-1,11%
-0,78%
-0,43%

2017

180.218

2,11%

2018
2000 – 2009
2009 – 2018
2000 – 2018

184.714
68,17%
-22,24%
30,77%

2,49%

Εξωτερικό Εμπόριο

Παρατηρώντας τα δεδομένα του εμπορίου της Ελλάδας με την
Ε.Ε. σε ποσότητα, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών,
ένα βέβαιο συμπέρασμα είναι ότι η οικονομική κρίση αποτελεί και
για το ενδοκοινοτικό εμπόριο ορόσημο, καθώς το 2008 έφτασε
στη μέγιστη τιμή του (31.602.551 τόνοι). Κατά την περίοδο 2000 –
2018 ο όγκος του εμπορίου με την Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 39,88% με
το σύνολο του να φτάνει τους 28.631.444 τόνους το 2018 έναντι
20.469.073 τόνων το 2000. Την περίοδο πριν την οικονομική
κρίση, 2000 – 2009, το εμπόριο με την Ε.Ε. γνώρισε αύξηση
34,52% ενώ αντίθετα την περίοδο 2009 – 2018 η οικονομική κρίση
φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο καθώς το εξωτερικό
εμπόριο αυξήθηκε μεν αλλά η αύξηση περιορίστηκε στο
ποσοστό της τάξεως του 3,98%. Σημαντικά έτη που αξίζει να
αναφερθούν είναι το 2002 όπου πραγματοποιείται μείωση 15,54%,
το 2007 με εντυπωσιακή αύξηση του εμπορίου με την Ε.Ε. κατά
35,20% και τα έτη 2009 και 2010 με σημαντικές μειώσεις, -12,87%
και -14,88%, αντίστοιχα.
Πιο συγκεκριμένα, οι εισαγωγές βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο
από ότι οι εξαγωγές προς την Ε.Ε. σε όλη την περίοδο 2000 – 2009
με εξαίρεση το έτος 2008 και 2009 όπου ο όγκος των εξαγωγών
ήταν αισθητά μεγαλύτερος. Μετά το 2009, οι εξαγωγές
υπερβαίνουν τις εισαγωγές όλα τα έτη κατά την περίοδο 2014 –
2018. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν εντυπωσιακά τα έτη 2007 και 2008
με ποσοστά 49,47% και 39,80% αντίστοιχα. Τα επόμενα δυο έτη
όπου έχει ξεκινήσει η οικονομική κρίση, οι εξαγωγές σημειώνουν
σημαντικά ποσοστά μείωσης, -14,59% το 2009 και -25,35% το 2010
και αποκτούν μια πιο ομαλοποιημένη πορεία με μικρότερες
ετήσιες διακυμάνσεις σε επίπεδα ωστόσο υψηλότερα από ότι
στην προ κρίσης εποχή. Το 2000 οι εξαγωγές προς την Ε.Ε. ήταν
8.705.269 ενώ το 2018 ήταν 14.746.597 τόνοι, αυξήθηκαν δηλαδή
κατά το εντυπωσιακό ποσοστό του 69,40%. Ειδικότερα, την
περίοδο 2000 – 2009 οι εξαγωγές είχαν σημαντική ανοδική πορεία

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., ίδια επεξεργασία
Πίνακας 41: ΑΕΠ, 2000 – 2018
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με συνολική μεταβολή 70,11%. Ενώ την περίοδο μετά την κρίση,
δηλαδή, 2009 – 2018 οι εξαγωγές μειώθηκαν οριακά κατά -0,42%.
Στην αρχή της περιόδου μετά την οικονομική κρίση και ιδιαίτερα το
2009 και το 2010 οι εξαγωγές υπέστησαν σημαντική μείωση με
ποσοστά -14,59% και -25,35% αντίστοιχα. Τα επόμενα δυο έτη 2011
και 2012 συνεχίζουν οι αρνητικοί ρυθμοί μεταβολής των
εξαγωγών με μικρότερα ωστόσο ποσοστά. Από το 2013 και
έπειτα οι εξαγωγές φαίνεται να ανακάμπτουν σημειώνοντας
σημαντικά ποσοστά αύξησης με εξαίρεση το 2017 που
παρατηρείται μια οριακή μείωση. Ενδεικτικά, να αναφερθεί ότι το
2013, το 2016 και το 2018 σημειώνονται τα υψηλότερα ποσοστά
αύξησης αυτής της περιόδου, 9,40%, 8,28% και 8,27%, αντίστοιχα.

έτος ενώ το 2008 ξεκίνησαν μια πτωτική πορεία. Με την έναρξη
της οικονομικής κρίσης και οι εισαγωγές πλήττονται και η πτωτική
πορεία συνεχίζει μέχρι το 2012. Το 2009 και το 2012 αποτελούν
ιδιαίτερα δυσμενή έτη με τα μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης που
σημειώνονται μετά το 2002, -10,77% και -7,42, αντίστοιχα. Από το
2013 η εικόνα των εισαγωγών βελτιώνεται καθώς σημειώνονται
θετικοί ρυθμοί μεταβολής. Αξίζει να αναφερθεί ωστόσο, ότι οι
εισαγωγές σε σχέση με τις εξαγωγές έχουν πιο ομαλή πορεία. Την
περίοδο 2000 – 2009 οι εισαγωγές μεταβλήθηκαν κατά 8,18% ενώ
την περίοδο 2009 – 2018 αυξήθηκαν κατά 9,10%. Το 2000 οι
εισαγωγές από την Ε.Ε. ήταν 11.763.805 τόνοι ενώ το 2018
13.884.847 που αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης της τάξεως του
18,03%.

Οι εισαγωγές έλαβαν τη μεγαλύτερη τιμή τους το 2007, 15.534.656
τόνοι, με ρυθμό αύξησης 25,63% σε σχέση με το προηγούμενο

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ με Ε.Ε. 28 (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών)

35,000,000
Ποσότητα σε τόνους

30,000,000
25,000,000
20,000,000

Εισαγωγές

15,000,000

Εξαγωγές

10,000,000

Σύνολο

5,000,000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., ίδια επεξεργασία
Διάγραμμα 31: Εξωτερικό Εμπόριο με Ε.Ε. 28 σε ποσότητα (τόνοι) συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών 2000 -2018
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Εξωτερικό Εμπόριο με Ε.Ε. 28 σε ποσότητα (τόνοι) συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών
Εισαγωγές
Εξαγωγές
Σύνολο
#
11.763.805

%

#
8.705.269

%

2000

#
20.469.073

%
-

2001

10.923.568

-7,14%

8.334.151

-4,26%

19.257.719

-5,92%

2002

9.583.300

-12,27%

6.681.344

-19,83%

16.264.644

-15,54%

2003

10.817.607

12,88%

6.625.683

-0,83%

17.443.290

7,25%

2004

11.487.978

6,20%

6.962.819

5,09%

18.450.797

5,78%

2005

12.058.076

4,96%

8.549.690

22,79%

20.607.767

11,69%

2006

12.365.751

2,55%

8.297.983

-2,94%

20.663.734

0,27%

2007

15.534.656

25,63%

12.402.713

49,47%

27.937.369

35,20%

2008

14.263.408

-8,18%

17.339.144

39,80%

31.602.551

13,12%

2009

12.726.568

-10,77%

14.808.686

-14,59%

27.535.254

-12,87%

2010

12.382.818

-2,70%

11.054.444

-25,35%

23.437.262

-14,88%

2011

12.301.997

-0,65%

10.763.877

-2,63%

23.065.875

-1,58%

2012

11.389.012

-7,42%

10.175.809

-5,46%

21.564.820

-6,51%

2013

11.675.790

2,52%

11.132.477

9,40%

22.808.267

5,77%

2014

11.955.976

2,40%

11.975.145

7,57%

23.931.121

4,92%

2015

12.005.280

0,41%

12.746.320

6,44%

24.751.600

3,43%

2016

12.574.645

4,74%

13.802.276

8,28%

26.376.921

6,57%

2017

13.329.235

6,00%

13.619.871

-1,32%

26.949.106

2,17%

2018

13.884.847

4,17%

14.746.597

8,27%

28.631.444

6,24%

2000 – 2009

8,18%

70,11%

34,52%

2009 – 2018

9,10%

-0,42%

3,98%

2000 – 2018

18,03%

69,40%

39,88%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., ίδια επεξεργασία

Πίνακας 42: Εξωτερικό Εμπόριο με Ε.Ε. 28 σε ποσότητα (τόνοι) συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών 2000 -2018
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4.4.3
Εμπορευματικές ροές Λιμένων & ΑΕΠ
Φορτία Λιμένων Πάτρας
&#
Ηγουμενίτσας
%
4.454.000
4.215.222
4.544.475
5.485.066
5.112.002
5.354.266

-5,36%
7,81%
20,70%
-6,80%
4,74%

141.247
152.194
163.461
178.905
193.716
199.242

7,75%
7,40%
9,45%
8,28%
2,85%

2006

5.434.643

1,50%

217.862

9,35%

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

5.554.368
5.127.049
4.207.043
4.751.222
4.473.362
4.176.412
4.413.678
4.865.562
5.316.676
5.510.247
5.422.496
5.810.534
-5,54%
38,11%
30,46%

2,20%
-7,69%
-17,94%
12,93%
-5,85%
-6,64%
5,68%
10,24%
9,27%
3,64%
-1,59%
7,16%

232.695
241.99
237.534
226.031
207.029
191.204
180.654
178.656
177.258
176.488
180.218
184.714
68,17%
-22,24%
30,77%

6,81%
3,99%
-1,84%
-4,84%
-8,41%
-7,64%
-5,52%
-1,11%
-0,78%
-0,43%
2,11%
2,49%

2018
2000 - 2009
2009 - 2018
2000 - 2018

Η σύγκριση του ΑΕΠ με τη διακίνηση των εμπορευματικών
φορτίων στους λιμένες των Πατρών και της Ηγουμενίτσας δείχνει
ότι δεν ακολουθούν ανάλογες πορείες αν και η συνολική αύξηση
κατά την περίοδο 2000 – 2018 είναι προσεγγιστικά όμοια καθώς
αυξάνονται και τα δυο μεγέθη περίπου κατά 31%. Είναι φανερό
ότι η επίδραση άλλων παραγόντων είναι ισχυρότερη πάνω στον
όγκο των διακινούμενων φορτίων από ότι η επίδραση του ΑΕΠ.
Κατά την περίοδο, 2000 – 2009 η επίδοση της οικονομίας είναι
ικανοποιητική με συνολική αύξηση κατά το εντυπωσιακό
ποσοστό της τάξεως του 68,17% και ρυθμό ανάπτυξης κατά μέσο
όρο περίπου 6%. Την ίδια περίοδο, ο όγκος των φορτίων που
διακινούνται στους δυο λιμένες υποχωρεί κατά 5,54%. Αντίθετα, με
την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, από το 2009 έως και το
2018, η οικονομία υποφέρει με απώλεια του ΑΕΠ της σε ποσοστό
22,24% ενώ οι εμπορευματικές ροές φορτίων στους λιμένες
αυξάνονται με το σημαντικό ποσοστό του 38,11%.

ΑΕΠ (εκατ. € σε
τρέχουσες
τιμές)
#
%

2000
2001
2002
2003
2004
2005

Εμπορευματικές ροές & ΑΕΠ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ (2017), η συνολική συμβολή της
επιβατηγού ναυτιλίας από την Αδριατική το 2016 ανερχόταν σε
1,9% του ΑΕΠ (€3,3 δισεκ.) όταν η αντίστοιχη συμβολή γενικά της
επιβατηγού ναυτιλίας ήταν 9,2%. Η μεταφορική δραστηριότητα
στη γραμμή Ελλάδα – Ιταλία συμβάλει κατά (€780 εκ.) ενώ η
συνεισφορά των καταλυτικών επιδράσεων λόγω του εξωτερικού
εμπορίου εκτιμάται σε (€2,5 δισεκ.).

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.& Ο.Λ.ΠA., Ο.Λ.ΗΓ., ίδια επεξεργασία

Πίνακας 43: Σύγκριση κινητικότητας φορτίων στους λιμένες Πατρών &
Ηγουμενίτσας με το ΑΕΠ, 2000 -2018
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Φορτία Λιμένων Πατρών & Ηγουμενίτσας & ΑΕΠ
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.& Ο.Λ.ΠΑ., Ο.Λ.ΗΓ., ίδια επεξεργασία
Διάγραμμα 32: Σύγκριση κινητικότητας φορτίων στους λιμένες Πατρών & Ηγουμενίτσας με το ΑΕΠ, 2000 -2018
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4.4.4

Εμπορευματικές ροές & Εξωτερικό Εμπόριο

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΛΙΜΕΝΩΝ &
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ Ε.Ε. 28
Φορτία Λιμένων
Εξωτερικό
Πάτρας
&
Εμπόριο
με Ε.Ε.
2000
4.454.000
20.469.073

Είναι σημαντικό να συγκριθούν οι εμπορευματικές ροές στους
δυο λιμένες της δυτικής χώρας με το εξωτερικό εμπόριο της
Ελλάδας με την Ε.Ε. των 28 για να εκτιμηθεί ο βαθμός εξέλιξης και
η
ανταγωνιστικότητά
τους
στο
χώρο
των
διεθνών
εμπορευματικών μεταφορών. Κατά την περίοδο 2000 – 2018, οι
εμπορευματικές ροές στους λιμένες των Πατρών και της
Ηγουμενίτσας αυξήθηκαν κατά ποσοστό μικρότερο συγκριτικά
με το σύνολο του εξωτερικού εμπορίου με την Ε.Ε. (30,46% έναντι
39,88%). Όπως απεικονίζεται και στο διάγραμμα 33, τα τελευταία
έτη, από το 2012 και έπειτα και τα δυο μεγέθη ακολουθούν
ανοδική πορεία.

2001
2002
2003
2004
2005
2006

4.215.222
4.544.475
5.485.066
5.112.002
5.354.266
5.434.643

19.257.719
16.264.644
17.443.290
18.450.797
20.607.767
20.663.734

2007

5.554.368

2008

5.127.049

2009
2010

4.207.043
4.751.222

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

4.473.362
4.176.412
4.413.678
4.865.562
5.316.676
5.510.247
5.422.496
5.810.534

27.937.369
31.602.551
27.535.254
23.437.262
23.065.875
21.564.820
22.808.267
23.931.121
24.751.600
26.376.921
26.949.106
28.631.444

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.& Ο.Λ.ΠA., Ο.Λ.ΗΓ., ίδια επεξεργασία
Πίνακας 44: Σύγκριση κινητικότητας φορτίων στους λιμένες Πατρών &
Ηγουμενίτσας με το εξωτερικό εμπόριο με Ε.Ε. 28, 2000 -2018
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Εμπορευματικές Ροές Λιμένων Πατρών και Ηγουμενίτσας & Εξωτερικό Εμπόριο με Ε.Ε. 28
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.& Ο.Λ.ΠΑ., Ο.Λ.ΗΓ., ίδια επεξεργασία
Διάγραμμα 33: Σύγκριση κινητικότητας φορτίων στους λιμένες Πατρών & Ηγουμενίτσας με το εξωτερικό εμπόριο με Ε.Ε. 28, 2000 -2018
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Σύμφωνα με μελέτη του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού
(2019), στα κύρια λιμάνια κατά μήκος της Εγνατίας Οδού ένα από
τα οποία είναι και αυτό της Ηγουμενίτσας, πάνω από το 40% των
διακινούμενων εμπορευμάτων αφορά τρόφιμα και αγροτικά
προϊόντα. Ένα μεγάλο ποσοστό των φορτηγών που
πραγματοποιούν αυτές τις μεταφορές (30 – 100 %) είναι Ελληνικής
εθνικότητας.

Δείκτης Φορτία / Εξωτερικό
Εμπόριο Ε.Ε. 22,47%
2000 - 2009
2010 - 2018
2000 - 2018

20,20%
21,33%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. & Ο.Λ.ΠA., Ο.Λ.ΗΓ., ίδια
επεξεργασία

Στον πίνακα 45, παρουσιάζεται ο δείκτης του αθροίσματος των
διακινούμενων φορτίων από τα δυο λιμάνια δια του αθροίσματος
της ποσότητας του εξωτερικού εμπορίου με την Ε.Ε. 28 για όλα τα
έτη των περιόδων 2000 – 2009, 2009 – 2018 και 2000 – 2018, o
οποίος δείχνει το ποσοστό των φορτίων που διακινούν οι δυο
λιμένες των Πατρών και της Ηγουμενίτσας επί της συνολικής
ποσότητας εξωτερικού εμπορίου. Όπως φαίνεται, για το σύνολο
της περιόδου υπό μελέτη τα δυο κύρια λιμάνια του δυτικού άξονα
της χώρας διακινούν το 21,33% του εξωτερικού εμπορίου με την
Ε.Ε. 28. Αυτό το ποσοστό φαίνεται να μην αλλάζει σημαντικά στις
δυο υποπεριόδους 2000 – 2009 και 2010 – 2018 που σημαίνει ότι
οι δύο λιμένες έχουν διατηρήσει το μερίδιό τους και δεν έχουν
υπάρξει σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές. Υπάρχει μόνο μια
μικρή ένδειξη επιδείνωσης την περίοδο 2010 – 2018, όπου το
ποσοστό από 22,47% έφτασε στο 20,20%. Είναι φανερό ότι παρά
το σταδιακό εξορθολογισμό της λειτουργίας των λιμένων,
υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση και αύξηση του
μεριδίου τους στο εξωτερικό εμπόριο με την Ε.Ε. 28.

Πίνακας 45: Δείκτης Φορτία προς Εξωτερικό εμπόριο Ε.Ε.

Συμπερασματικά, η ανάλυση των στατιστικών στοιχείων της
περιόδου 2000 – 2018, δείχνει ότι η εξέλιξη της κινητικότητας των
φορτίων στους λιμένες των Πατρών και της Ηγουμενίτσας δεν
έχει σημαντική συσχέτιση με την εξέλιξη του ΑΕΠ και του
εξωτερικού εμπορίου με την Ε.Ε.. Κατά την περίοδο 2000 – 2018 οι
τάσεις είναι παρόμοιες αλλά με διαφορετικά ποσοστά αλλά στις
υποπεριόδους 2000 – 2009 και 2009 – 2018 φαίνεται ότι ο όγκος
των διακινούμενων φορτίων κινείται προς αντίθετη κατεύθυνση
από αυτή του ΑΕΠ και του εξωτερικού εμπορίου υποδεικνύοντας
την ύπαρξη και άλλων παραγόντων που επιδρούν σημαντικά στις
εμπορευματικές ροές. Η πορεία του εξωτερικού εμπορίου ωστόσο
εξηγεί σε μεγαλύτερο βαθμό αυτή των φορτίων από ότι το ΑΕΠ.
Μάλιστα παρά τις αντιθέσεις στις ετήσιες διακυμάνσεις των δυο
μεγεθών φαίνεται να μην έχει αλλάξει διαχρονικά, σημαντικά η
διαρθρωτική δομή των μεταφορών στους δυο λιμένες ως προς
το μερίδιο τους στην εξυπηρέτηση του εξωτερικού εμπορίου με
την Ε.Ε. των 28. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΚΕΠΕ (2016), η
αμφίδρομη σχέση μεταξύ μεταφορών και διεθνούς εμπορίου
επηρεάζεται από διάφορα μεγέθη χωρικής ανάπτυξης στις
περιοχές των μεγάλων θαλάσσιων εφοδιαστικών κόμβων και από
τη διασυνδεσιμότητα των περιοχών αυτών με εφοδιαστικούς
κόμβους και παραγωγικά κέντρα της ενδοχώρας στο πλαίσιο των
οικονομιών κλίμακας και μείωσης εμπορικού κόστους.
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Η αύξηση της ζήτησης των διεθνών εμπορευματικών μεταφορών
αλλά και η συνεχής βελτίωση που σημειώνεται στο χώρο των
υποδομών και στην πολυτροπικότητα των μεταφορών επιδρούν
καθοριστικά στην εξέλιξη του εμπορευματικού μεταφορικού
έργου των λιμένων της δυτικής γεωγραφικής χώρας
ενισχύοντας το ρόλο των δυο λιμένων ως σημαντικούς
θαλάσσιους κόμβους στο χώρο της Αδριατικής και της
Μεσογείου.

αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανθεκτικός κατά την περίοδο της κρίσης.
Κατά την περίοδο 2009 – 2016, οι εξαγωγές του τομέα των
αγροτικών προϊόντων (τρόφιμα και ζώα ζωντανά, ποτά και
καπνός και λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης)
αυξήθηκαν κατά 45% σε αξία €. Πιο συγκεκριμένα, από τα
τρόφιμα που συνιστούν ένα σημαντικό μερίδιο του συνόλου των
εξαγωγών αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, το μεγαλύτερο μερίδιο
στις εξαγωγές κατέχουν τα λαχανικά και τα φρούτα (3,4%), οι
ξηροί καρποί (3%), τα ψάρια (2,3%), τα μέλι και τα γαλακτοκομικά
είδη (2,2%). Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat (2018), το
μεγαλύτερο ποσοστό των φορτίων που διακινούνται στην Ε.Ε. 28
σε όρους τονοχιλιομέτρων αφορά στον τομέα των τροφίμων,
ποτών και καπνού (17%) και στα γεωργικά και κτηνοτροφικά και
προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας (11%).

Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται παρακάτω οι Διεθνείς Οδικές
Εμπορευματικές Μεταφορές κατά την περίοδο 2011 – 2018 έχουν
αυξηθεί εντυπωσιακά κατά το ποσοστό της τάξεως του 114,66%
αν και αποτελούν μόλις το 2,32% του συνόλου των οδικών
εμπορευματικών μεταφορών το 2018.

Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η μεταφορά
εμπορευμάτων αεροπορικώς αν και δεν αποτελεί μεγάλο
ποσοστό στο σύνολο των διεθνών εμπορευματικών μεταφορών,
έχει μειωθεί σημαντικά κατά το ποσοστό του 36% κατά την
περίοδο 2007 – 2017.

Διεθνείς Οδικές Εμπορευματικές
Μεταφορές σε τόνους
2011

#
3.908.754

%
-

2012
2013

6.324.885
3.241.998

61,81%
-48,74%

2014

2.877.201

-11,25%

2015
2016

3.403.778
6.703.570

18,30%
96,94%

2017

9.185.380

37,02%

2018

8.390.720

-8,65%

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΚΕΠΕ (2017), ο δείκτης μοναδιαίας
αξίας εξαγωγών για την κατηγορία των αγροτικών προϊόντων,
τροφίμων και των ποτών που διακινήθηκαν δια θαλάσσης κατά
την περίοδο 2005 – 2008 μειώθηκε κατά 15,10% ενώ κατά την
περίοδο 2009 – 2013 σημείωσε ανοδική πορεία της τάξεως του
13,73% όταν οι ρυθμοί μεταβολής του δείκτη που αφορά στη
μετακίνηση αεροπορικώς ήταν οριακά αρνητικοί. Αναφορικά με
τη σιδηροδρομική και οδική μετακίνηση ο δείκτης παρουσίασε την
περίοδο της κρίσης μια οριακή αύξηση, 1,29% και 1,07%
αντίστοιχα.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., ίδια επεξεργασία

Η βελτίωση και ανάπτυξη του οδικού δικτύου της χώρας, τα
τελευταία έτη έβγαλε από την απομόνωση τα λιμάνια της δυτικής
χώρας και διοχέτευσε μέρος των διεθνών οδικών εμπορευματικών
μεταφορών στα λιμάνια μέσω της ενισχυμένης πολυτροπικότητας

Πίνακας 46: Διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές (σε τόνους), 2011 - 2018

Η αύξηση αυτή οφείλεται σε ένα βαθμό στην αύξηση των
εξαγωγών κυρίως των τροφίμων και ποτών, ένας τομέας που
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που ούτως η άλλως στη χώρα μας αφορά κυρίως στις διεθνείς
και όχι στις εθνικές μεταφορές. Άλλωστε υπάρχει μια τάση των
θαλάσσιων μεταφορών να διευρύνουν τη χωρική διασπορά τους
σε αντίθεση με τις οδικές, ένδειξη τάσης προς τις συνδυασμένες
μεταφορές ειδικότερα όσον αφορά στις μεταφορές μεγαλύτερων
αποστάσεων (ΚΕΠΕ, 2016).

Βόρεια Ελλάδα διακινείται μόνο με τη χρήση φορτηγών και όχι με
συνδυασμένες
μεταφορές,
η
αύξηση
στην
εμπορική
δραστηριότητα της περιοχής σε συνδυασμό με τη συμβολή της
Εγνατίας Οδού σε αυτήν, φαίνεται να επηρέασε σημαντικά το
λιμένα της Ηγουμενίτσας και τις εμπορευματικές του ροές. Ένα
μικρό μέρος από αυτή την αυξημένη εμπορευματική ροή
ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις πρακτόρων, το απορροφά και
το λιμάνι της Πάτρας.

Αξίζει να επισημανθεί βέβαια η διαφοροποίηση μεταξύ των δυο
λιμένων, καθώς αυτό αναδεικνύει επιμέρους παράγοντες που
επιδρούν σε αυτή την εξέλιξη. Όπως έχει αναφερθεί το λιμάνι της
Ηγουμενίτσας ήταν αυτό που γνώρισε άνοδο στα διακινούμενα
φορτία και εξηγεί την αύξηση στο συνολικό μέγεθος που
μελετάται. Συνεπώς, παράγοντες όπως η ολοκλήρωση της
Εγνατίας Οδού φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή
την πορεία. Για παράδειγμα, η Εγνατία Οδός αποτέλεσε μια
σημαντική εναλλακτική διαδρομή για τα φορτία της Βόρειας
Ελλάδας προς την Ε.Ε. αλλά και των εμπορευμάτων από άλλες
χώρες από την Ανατολή που διέρχονται από την Τουρκία με
προορισμό την Ευρώπη. Χαρακτηριστικά να αναφερθεί ότι η
απόσταση Ηγουμενίτσα – Κήποι, πριν την Εγνατία Οδό μπορούσε
να διανυθεί σε 11 ώρες και 30 λεπτά ενώ μετά την Εγνατία Οδό ο
χρόνος περιορίστηκε σε 6 ώρες και 10 λεπτά. Σύμφωνα με μελέτη
του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού (2015), η επίδραση του
νέου οδικού άξονα είναι σημαντική στη συνοχή της ΝΑ Ευρώπης
αυξάνοντας τις τουριστικές και εμπορευματικές ροές ανάμεσα
στις περιοχές αυτές με την Ελλάδα. Η μεγαλύτερη σύνδεση που
φαίνεται να επηρεάστηκε περισσότερο είναι αυτή με τη
Βουλγαρία, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία.

Αντίστοιχα, η ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού αλλά και της
Ιόνιας Οδού το 2017 δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω
διεκδίκηση από το λιμένα των Πατρών μεριδίου από την αύξηση
των εμπορευματικών ροών ώστε να ενισχύσει την ανταγωνιστική
του θέση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πριν την Ιόνια Οδό η
απόσταση Αντίρριο – Ιωάννινα διαρκούσε 3 ώρες και 30 λεπτά
ενώ μετά 1 ώρα και 40 λεπτά. Επίσης, η λειτουργία της Ολυμπίας
Οδού, μείωσε την απόσταση Πάτρα – Αθήνα (Ελευσίνα) σε 1 ώρα
και 40 λεπτά ενώ πριν χρειάζονταν λίγο πάνω από τρεις ώρες για
τη διάνυση της ίδιας απόστασης. Εντωμεταξύ, από τα στοιχεία
που παρουσιάστηκαν παραπάνω ήδη έχει διαφανεί μια ανοδική
πορεία το 2018. Ο ρόλος που θα παίξει ο νέος οδικός άξονας
στη δυτική χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συνέργειες
και τη συμπληρωματικότητα με άλλα οδικά συστήματα και
μεταφορικούς άξονες και την ύπαρξη πολυτροπικότητας.
Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας που θα ωφελούσε και θα
ενίσχυε τον εξορθολογισμό των λιμένων και τη συμμετοχή τους
στις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές είναι η άρση της
συντηρητικής πολιτικής των πλοιοκτητριών εταιριών ως προς
την προσφορά των γραμμών και των δρομολογίων. Υπάρχουν
περιπτώσεις που τα φορτηγά φτάνοντας στους λιμένες μπορεί να
χρειαστεί να αναμένουν αρκετές ώρες λόγω μη επαρκούς
χωρητικότητας στα πλοία ή ελλείψει επαρκών γραμμών για την
εξυπηρέτηση της ζήτησης. Αυτό είναι ζημιογόνο για τις
μεταφορικές εταιρίες από άποψη χρόνου και λειτουργικού

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΣΕΒΕ (2018), κατά την περίοδο
2013 – 2017 η εξαγωγική δραστηριότητα (άνευ πετρελαιοειδών)
της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης αυξήθηκε
κατά 33,7%, της Ηπείρου κατά 39,8%, της Στερεάς Ελλάδας κατά
19,6% και της Θεσσαλίας κατά 19,4%. Αντίθετα, στην Περιφέρεια
της Πελοποννήσου η αύξηση περιορίστηκε στο 14,1% και της Δυτ.
Ελλάδας στο 1,4%. Αν και το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου στη
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κόστους με αποτέλεσμα είτε να εγκαταλείπουν τον έναν λιμένα για
τον άλλον (συνήθως αυτό συμβαίνει από Πάτρα για Ηγουμενίτσα
λόγω της λογικής της διαδρομής του πλοίου που ξεκινά από
Πάτρα και κάνει στάση στην Ηγουμενίτσα) είτε να επιλέγουν
αναγκαστικά την οδική μεταφορά. Η συντηρητική αυτή πολιτική
βασίζεται στην αύξηση του κόστους που θα βαρύνει τις εταιρίες
ένα τέτοιο εγχείρημα σε περίπτωση που το υφιστάμενο
εμπορευματικό φορτίο μοιραστεί σε περισσότερες γραμμές.
Ωστόσο, οι τάσεις που εκδηλώνονται στο χώρο των μεταφορών
και οι βελτιωμένες υποδομές καθιστούν πιθανό το ενδεχόμενο μια
τέτοια αύξηση να έπαιζε καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις των
μεταφορέων για την επιλογή της αποτελεσματικότερης
μεταφορικής διαδρομής με αποτέλεσμα την αύξηση του
μεταφορικού έργου των λιμένων.

συγκριτικό πλεονέκτημα του έργου θα είναι ότι θα αποτελεί το
μοναδικό λιμάνι στις ακτές της Αδριατικής που θα συνδέεται με
το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο που θα καθορίσει την ανταγωνιστική
σχέση των δυο λιμένων είναι η δημιουργία εμπορευματικών
κέντρων. Από τη μια, στο λιμένα της Ηγουμενίτσας προχωράει η
δημιουργία
του
1ου δίχωρου
Επιχειρηματικού
Πάρκου
Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη χώρα καθώς το καλοκαίρι του 2019
κατατέθηκε η σχετική πρόταση στο Υπουργείο Ανάπτυξης για
έγκριση. Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου ADRI – UP.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών στο
θαλάσσιο διάδρομο της Αδριατικής μεταξύ των λιμένων
Ηγουμενίτσας, Ανκόνας και Τεργέστης. Από την άλλη,
προγραμματίζεται και η δημιουργία εμπορευματικού κέντρου
στους χώρους της πρώην Πειραϊκής Πατραϊκής κοντά στο νέο
λιμένα των Πατρών. Αυτό το εγχείρημα βρίσκεται σε πιο πρώιμο
στάδιο και δεν φαίνεται να γίνει έναρξη των σχετικών διαδικασιών
πριν την έλευση της σιδηροδρομικής γραμμής στο λιμένα. Η
σιδηροδρομική σύνδεση του λιμένα των Πατρών με το λιμένα του
Πειραιά είναι σημαντικό προαπαιτούμενο της δημιουργίας του
εμπορευματικού
κέντρου
για
την
εξασφάλιση
της
πολυτροπικότητας και της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης της
μεταφοράς φορτίων προς την Ευρώπη μέσω της Ιταλίας. Το
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4.5

Συμπέρασμα

Η σχετική ερευνητική βιβλιογραφία υπογραμμίζει ότι τα δυο
βασικότερα κριτήρια της ανταγωνιστικότητας των λιμένων είναι
πρώτον το μεταφορικό κόστος και δεύτερον η ποιότητα των
μεταφορικών συνδέσεων της ενδοχώρας (Aronietis R. et al.,
2010). Άλλοι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την
απόφαση επιλογής λιμένα είναι η τοποθεσία, η ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών, η φήμη του λιμένα, η ταχύτητα και ο
χρόνος, οι διαθέσιμες υποδομές και εγκαταστάσεις, η
αποδοτικότητα,
η
συχνότητα
των
δρομολογίων,
τα
πληροφοριακά συστήματα των λιμένων και το επίπεδο
συμφόρησης στους λιμένες.

Συμπερασματικά, τα στατιστικά στοιχεία της επιβατικής και
εμπορευματικής κινητικότητας των λιμένων των Πατρών και της
Ηγουμενίτσας δείχνουν ότι συνολικά για την περίοδο 2000 – 2018
έχει μειωθεί ο αριθμός των επιβατών που διακινούνται μέσω των
λιμένων της δυτικής χώρας, ενώ τα φορτία παρουσιάζουν
αύξηση τα τελευταία έτη. Η βελτίωση του δείκτη τόνοι ανά
φορτηγό που αποτελεί το δείκτη του πραγματικού μεταφορικού
έργου των λιμένων, είναι ένδειξη του σταδιακού εξορθολογισμού
των λιμένων αλλά και του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Διαρθρωτικά, βέβαια, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει ιδιαίτερα η δομή
του μεταφορικού χάρτη των φορτίων σε σχέση με άλλα μέσα και
λιμάνια καθώς διατηρείται σχεδόν σταθερός ο δείκτης φορτίων
προς το εξωτερικό εμπόριο με την Ε.Ε. των 28, με μια ελαφρά
ανοδική τάση. Το ΑΕΠ δεν φαίνεται να έχει ισχυρή συσχέτιση με την
πορεία των εμπορευματικών ροών στους λιμένες σε αντίθεση με
το εξωτερικό εμπόριο με την Ε.Ε. 28. Η κινητικότητα επιβατών και
Ι.Χ. στους δυο λιμένες μειώνεται όταν η εισερχόμενη τουριστική
κίνηση μη κατοίκων στην Ελλάδα εκτοξεύεται, γεγονός που
υποδεικνύει την ύπαρξη πιο ελκυστικών εναλλακτικών επιλογών
για τους τουρίστες. Γενικά, το 2012 και το 2015 ήταν δυο έτη
δυσμενή τόσο για τα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας όσο και
για την κινητικότητα και στους δυο λιμένες. Τα έτη 2017 και 2018
υπάρχει σαφής ένδειξη για βελτίωση των συνθηκών και των
στοιχείων της κινητικότητας. Στη σύγκριση της κινητικότητας των
δυο λιμένων είναι σαφές ότι στο λιμένα της Ηγουμενίτσας έπαιξε
καθοριστικό ρόλο η Εγνατία οδός που έδωσε ώθηση, κυρίως στη
διακίνηση φορτίων και φορτηγών αν και σε ποσότητα η Πάτρα
βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο έχοντας όμως σημαντικές
απώλειες τα τελευταία έτη κυρίως στα διερχόμενα φορτηγά. Να
σημειωθεί, ωστόσο, ότι ο λιμένας των Πατρών παρουσιάζει
καλύτερη εικόνα στο δείκτη διαχείρισης φορτίου.

Πιο συγκεκριμένα, για τους μεταφορείς σημαντικότεροι
παράγοντες θεωρούνται το κόστος, η ποιότητα των λειτουργιών
των λιμένων και η τοποθεσία. Οι πράκτορες διαμεταβίβασης
θεωρούν κυρίαρχους παράγοντες την αποδοτικότητα και την
ποιότητα λειτουργίας / φήμη του λιμένα. Οι πλοιοκτήτριες εταιρίες
φαίνεται να δίνουν ιδιαίτερη σημασία κυρίως στο κόστος, την
τοποθεσία, τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις των λιμένων
καθώς και στη φήμη και ποιότητα των λιμένων αναφορικά με τις
παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Για τους φορείς εκμετάλλευσης των
τερματικών σταθμών σημαντικότερα στοιχεία είναι οι λιμενικές
εγκαταστάσεις και υποδομές, η ποιότητα και η φήμη αναφορικά
με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το κόστος, η τοποθεσία, οι
διατροπικές συνδέσεις και οι συνδέσεις με την ενδοχώρα, τα
πληροφοριακά συστήματα, η συμφόρηση και η αποδοτικότητα.
Απαιτούνται δραστικές ενέργειες από τους εμπλεκόμενους φορείς
ώστε οι δυο λιμένες να ενισχύσουν τη θέση τους ως δυτικές πύλες
της χώρας προς την Ευρώπη και να ανακτήσουν μέρος της
χαμένης κινητικότητας τόσο στους επιβάτες αλλά και αυξήσουν
το μερίδιό τους στη διακίνηση διεθνών εμπορευματικών φορτίων.
Οι τάσεις του διεθνούς εμπορίου δείχνουν ότι η ευκαιρία υπάρχει
ενώ ευνοϊκές είναι και οι συνθήκες από άποψη υποδομών με το
νέο οδικό δίκτυο να ενώνει δύση και ανατολή. Η ανάπτυξη
συνεργειών, η ενίσχυση της πολυτροπικότητας, η δημιουργία
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εμπορευματικών κέντρων και οι εύστοχες πολιτικές, τιμολογιακές
και άλλες, από τη μεριά των Οργανισμών των λιμένων θα
δημιουργήσουν εύφορο έδαφος για την αξιοποίηση των
ευκαιριών που αναδύονται με σημαντικά κοινωνικοοικονομικά
οφέλη, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΠΟΥ
ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ
ΤΗΝ
ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ

Πρόκειται για μια ενδεικτική μελέτη σύνδεσης της Ασίας με την
Ευρώπη μέσω του πολυτροπικού συγκοινωνιακού δικτύου που
προσφέρει η Ελλάδα έπειτα και από τις τελευταίες εξελίξεις στις
χερσαίες μεταφορές και ειδικότερα την ολοκλήρωση της
Ολυμπίας Οδού και την κατασκευή της Ιόνιας Οδού που σε
συνδυασμό με τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου προσφέρουν πλέον ένα
οδικό δίκτυο που καλύπτει ολοκληρωμένα τη δυτική χώρα και τη
συνδέει για πρώτη φορά με τον ανατολικό οδικό άξονά της.
Είναι γεγονός ότι επί δεκαετίες επικρατούσε ο ισχυρισμός ότι η
Ελλάδα είναι η πύλη της Ν.Α. Ευρώπης, η πραγματικότητα όμως
απείχε πολύ από αυτό, καθώς ελλείψει επαρκούς και
αποτελεσματικού οδικού δικτύου που να συνδέει το ανατολικό με
το δυτικό τμήμα της χώρας, η ίδια ενδοχώρα έθετε φραγμούς στις
μεταφορές προς τη Δυτική Ευρώπη. Το ολοκληρωμένο σήμερα
πλέον συγκοινωνιακό δίκτυο της Ελλάδας ενώνει τις δυο πλευρές,
ανατολική και δυτική, τόσο στο βορρά μέσω της Εγνατίας Οδού,
όσο και στο νότο μέσω της Ολυμπίας Οδού και εξασφαλίζει
σημαντικά ανετότερη σύνδεση της χώρας με την Ευρώπη.
Αναδύεται έκδηλα λοιπόν η ευκαιρία να χρησιμοποιηθεί το νέο
οδικό δίκτυο της χώρας, ώστε να αξιοποιηθεί και ο δυτικός
άξονας των θαλάσσιων μεταφορών (Λιμάνια Πατρών και
Ηγουμενίτσας) απορροφώντας μέρος των εμπορευματικών
μεταφορών από περιοχές της Ασίας που μέχρι τώρα συνδέονται
μεταφορικά με την Ευρώπη παρακάμπτοντας την Ελλάδα (π.χ.
Τουρκία). Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι λόγω της κατάστασης που
είχε διαμορφωθεί μέχρι πριν την ολοκλήρωση των μεγάλων
οδικών έργων στην Ελλάδα, 400.000 περίπου φορτηγά transit
περνούν κάθε χρόνο από την Τουρκία στη Βουλγαρία, ενώ από
την Ελλάδα μόνο 40.000. Είναι φυσικό να αναζητηθούν νέες
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συνδυαστικές διαδρομές για την ανακατάταξη του συνόλου
αυτών των φορτίων με αξιοποίηση των νέων συγκοινωνιακών
υποδομών στην Ελλάδα με αμοιβαία οφέλη για τις δυο χώρες.
Βάση αυτής της προσέγγισης αποτελεί το γεγονός ότι τα μεγέθη
του εξωτερικού εμπορίου της Τουρκίας με την Ευρώπη είναι πολύ
μεγάλα, καθώς και τα αντίστοιχα της περιφέρειας της Σμύρνης, με
αποτέλεσμα οι οδικές μεταφορές μεγάλου μέρους αυτών να
αντιμετωπίζουν μέχρι σήμερα σοβαρά προβλήματα που
επιβαρύνουν το κόστος και τους χρόνους μεταφοράς τους.

πολλών πολυεθνικών εταιριών όπως BSH, GE Healthcare, Knauf,
Thyssenkrupp, Intel, Powerchina, Verifone, GSK. Διαθέτει 11
εμπορευματικά κέντρα, ενώ είναι υπό κατασκευή δυο ακόμα και
υπό προγραμματισμό άλλα 8.
Σύμφωνα με την Global Competitiveness Report 2018, η Τουρκία
είναι λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση με την Ελλάδα καθώς
καταλαμβάνει την 61η θέση, τέσσερις θέσεις κάτω από την
Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι στον πυλώνα των
Υποδομών η απόκλιση είναι ακόμα μεγαλύτερη καθώς η Τουρκία
βρίσκεται στην 50η θέση ενώ η Ελλάδα στην 38η της παγκόσμιας
κατάταξης. Πιο συγκεκριμένα φαίνεται να υστερεί στην
αποδοτικότητα των υπηρεσιών στους σιδηροδρόμους και στις
θαλάσσιες μεταφορές.

Για να γίνει καλύτερα κατανοητή αυτή η γραμμή σκέψης που
οδηγεί σε πιθανές νέες ευκαιρίες για τον κλάδο των μεταφορών
της Ελλάδας και την καλύτερη αξιοποίηση του οδικού δικτύου
σύγχρονων αυτοκινητόδρομων της χώρας, ακολουθεί μια πιο
αναλυτική παρουσίαση του εξωτερικού εμπορίου της Τουρκίας
και των συγκοινωνιακών υποδομών και ροών της.

5.1

Τουρκία: Profile, Logistics Performance & Εμπόριο

Η Τουρκία είναι η 13η οικονομία παγκοσμίως με μέσο ρυθμό
ανάπτυξης 5,5 % τα τελευταία 15 χρόνια. Έχει πληθυσμό 82 εκατ.
με τάση αύξησης 1 εκατ. κάθε χρόνο, ενώ το εξωτερικό εμπόριο
εκτοξεύτηκε από 88 δισ. δολάρια το 2003 σε 391 δισ. δολάρια το
2018 με το μεγαλύτερο μέρος να καλύπτουν οι εισαγωγές
(Presidency of the Republic of Turkey, 2019). Οι εξαγωγές
αυξήθηκαν το Μάιο του 2019 κατά 12,1% σε σχέση με το Μάιο του
2018 ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 19,3%.
H γεωγραφική θέση της Τουρκίας της προσφέρει εγγύτητα σε
μεγάλες αγορές, ενώ αποτελεί κατασκευαστικό και εξαγωγικό hub
μεγάλων πολυεθνικών. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι εξάγει το 85%
της παραγωγής της TOYOTA και το 77% της Ford, αποτελεί
παραγωγική βάση της Nestlé στη ΜΕΝΑ (Middle East & North
Africa) και τη χώρα που επέλεξε η Hugo Boss για τη μεγαλύτερη
παραγωγική της εγκατάσταση. Αποτελεί τη διοικητική βάση

Πηγή: World Bank
Διάγραμμα 34: Logistics Performance Index, Τουρκία & Γερμανία, 2018
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Global Competitiveness Index
ΕΛΛΑΔΑ
2018-2019
Value

ΤΟΥΡΚΙΑ
2018-2019

Rank / 140 Value Rank / 140

Global Competitiveness Index

4.02

57

-

61

2nd pillar: Infrastructure

76.2

38

72.6

50

Σύμφωνα με την Ατζέντα του Γραφείου Επενδύσεων της τουρκικής
Προεδρίας, η Τουρκία έχει σκοπό να συνεχίσει τη βελτίωση των
υποδομών και να στρέψει ένα μεγάλο μέρος επενδύσεων στις
υποδομές την περίοδο 2016 – 2040 (581.1 δις δολάρια) για να
καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες, να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες
που αναδύονται στο διεθνές σκηνικό των μεταφορών και να γίνει
πιο ανταγωνιστική αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση.

Value (1-100)

2.01 Road Connectivity Index

66.9

63

80.9

27

4.7

36

4.9

33

17

45

12.9

51

3

77

3.3

66

50.2

30

57.2

22

4.6

38

4.5

50

Value (1-100)

2.02 Quality of roads
Value (1-7)

2.03 Railroad Density
Value (km of roads /square km)
2.04 Efficiency of train services
Value (1-7)

2.07 Liner Shipping Connectivity Index
Value (0-157,1)
2.08 Efficiency of seaport services

Αναφορικά με τις υποδομές στις μεταφορές, η Τουρκία ήδη έχει
διανύσει πολλά βήματα από το 2002 έως το 2018. Ενδεικτικά να
αναφερθεί ότι το 2002 δεν διέθετε σιδηροδρομικό άξονα υψηλής
ταχύτητας ενώ μέχρι το 2018 είχε κατασκευάσει 1.213 km και η
χωρητικότητα σε containers στις θαλάσσιες μεταφορές αυξήθηκε
από 2 εκατ. TEU σε 10.8 εκατ. TEU. Το 2002 είχε 6.101 km διπλούς
αυτοκινητόδρομους ενώ το 2018 26.665 km και από 26 τα
αεροδρόμια της Τουρκίας αυξήθηκαν σε 56.

Value (1-7)

Πηγή: World Econom ic Forum , Global Com petitiveness Index 2018-2019, Ίδια επεξεργασία

Πίνακας 47: Global Competitive Index Ελλάδα – Τουρκία, 2018 – 2019

Σχετικά με το δείκτη Logistics Performance Index, η Τουρκία το
2018 κατείχε την 47η θέση ενώ η Ελλάδα την 42η. H απόδοσή της
συγκριτικά με τη Γερμανία που βρίσκεται στην 1η θέση, δείχνει ότι
στα συστατικά που υστερεί και χρειάζεται περισσότερη βελτίωση
είναι στις τελωνειακές διαδικασίες και στην ικανότητα της
εφοδιαστικής αλυσίδας.
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Το ελληνοτουρκικό εμπόριο, επίσης, παρουσιάζει αυξητικές τάσεις
τα τελευταία έτη με τις ελληνικές εισαγωγές να παρουσιάζουν το
2018 ποσοτική αύξηση κατά 25,44%. Οι ελληνικές εξαγωγές προς
την Τουρκία το 2017 αυξήθηκαν σημαντικά σε ποσοστό 25,96%,
ενώ το 2018 παρουσίασαν μια μικρή μείωση κατά 5,18%. Γενικά,
οι εξαγωγές προς την Τουρκία εκτός κάποιων εξαιρέσεων όπως
το 2015 που μειώθηκαν κατά 40,19%, μπορεί να πει κανείς πως
εκτοξεύτηκαν και πιο συγκεκριμένα μετά την οικονομική κρίση.
Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι μόνο το 2011 και το 2012 τα ποσοστά
αύξησης των εξαγωγών ήταν 46,16% και 52,31%, αντίστοιχα.
Αντίθετα, τις ίδιες χρονιές οι εισαγωγές μειώθηκαν σημαντικά.

Εμπόριο Ελλάδας με Τουρκία σε ποσότητα (τόνους)
Εισαγωγές
Εξαγωγές
#
%
#
%
2004
1.418.210
1.104.827
2005
1.136.122
-19,89%
1.393.559
26,13%
2006
1.652.485
45,45%
1.334.049
-4,27%
2007
2.213.579
33,95%
1.171.452
-12,19%
2008
2.221.335
0,35%
1.331.065
13,63%
2009
1.944.853
-12,45%
1.548.800
16,36%
2010
1.806.653
-7,11%
1.700.403
9,79%
2011
1.631.139
-9,71%
2.485.282
46,16%
2012
1.392.870
-14,61%
3.785.294
52,31%
2013
1.374.061
-1,35%
4.502.570
18,95%
2014
1.358.410
-1,14%
5.113.792
13,57%
2015
1.545.745
13,79%
3.058.305
-40,19%
2016
1.745.476
12,92%
2.864.875
-6,32%
2017
1.651.202
-5,40%
3.608.594
25,96%
2018
2.071.258
25,44%
3.421.781
-5,18%

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Τουρκία είναι ένας από
τους βασικούς εμπορικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς το 2018 το συνολικό εμπόριο της Ε.Ε. με την Τουρκία
αντιπροσώπευε το 3,9% του συνόλου της Ε.Ε. 28 με τις εισαγωγές
από την Τουρκία να φτάνουν τα 76.139 εκατ. € και τις εξαγωγές
προς Τουρκία τα 77.270 εκατ. €. Ανάμεσα στους κύριους
εμπορικούς εταίρους της Ε.Ε. ανήκουν και η Κίνα, η Ιαπωνία, η
Νότια Κορέα και η Ινδία. Ο χάρτης αυτός των διεθνών
εμπορευματικών συναλλαγών δείχνει τη μεγάλη σύνδεση της
Ευρώπης με την Ασία ενώ τα τελευταία στοιχεία της Eurostat
υπογραμμίζουν τη σημαντική δυναμική της. Οι εισαγωγές από
όλες αυτές τις χώρες της Ασίας την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου
2019 παρουσίασαν αύξηση, με τη μεγαλύτερη αύξηση να
σημειώνεται στο εμπόριο με την Κίνα (10.4%). Μάλιστα, την
τελευταία δεκαετία οι εξαγωγές της Τουρκίας προς την Ευρώπη
αυξήθηκαν κατά 65% και οι εισαγωγές από την Ε.Ε. 28 από το
2008 έως το 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 35%.

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Ίδια επεξεργασία

Πίνακας 48: Ελληνοτουρκικό εμπόριο σε ποσότητα, 2004 – 2018
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Πηγή: Eurostat, Release 15 Μαρτίου 2019
Πίνακας 49: 10 κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Ε.Ε. 28, 2018

Εμπόριο Τουρκίας - Ε.Ε. 28
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Πηγή: Eurostat
Διάγραμμα 35: Εισαγωγές & Εξαγωγές Τουρκίας με Ε.Ε. 28, 2008 & 2018
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Ελληνοτουρκικό Εμπόριο
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Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Ίδια επεξεργασία
Διάγραμμα 36: Ελληνοτουρκικό εμπόριο σε ποσότητα, 2004 – 2018
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Ελληνικές Εισαγωγές 2018 (ποσότητα)

Ελληνικές Εξαγωγές 2018 (ποσότητα)

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
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Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Ίδια επεξεργασία

Διάγραμμα 37: Κυριότερες χώρες από όπου εισάγει η Ελλάδα, 2018
Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Ίδια επεξεργασία
Διάγραμμα 38: Κυριότερες χώρες που εξάγει η Ελλάδα, 2018
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ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ

Ευρώπη και εξυπηρετεί κυρίως φορτηγά πλοία (83,89% της
συνολικής του δραστηριότητας10). Το μεγαλύτερο λιμάνι της
Σμύρνης, Alsancak, κατατάσσεται ως ένα από τα σημαντικότερα
λιμάνια για containers στην Τουρκία. Η χωρητικότητα του είναι 1
εκατ. TEU ενώ μετά το σχέδιο αναμόρφωσης του λιμένα και του
κόλπου της Σμύρνης εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σε 3 εκατ. TEU.
Επίσης, μια φορά την εβδομάδα εξυπηρετεί Ro-Ro διαδρομές.

Η Σμύρνη (Izmir) αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας
με 4,2 εκατ. κατοίκους, 13 οργανωμένες βιομηχανικές ζώνες και 2
ελεύθερες ζώνες. Αντιπροσωπεύει το 9,3% της τουρκικής
βιομηχανικής παραγωγής. Η γεωγραφική θέση της αλλά και η
δυναμική της στο εμπόριο και τις μεταφορές την καθιστά
σημαντικό κόμβο της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας στη
διασταύρωση της Μεσογείου, του Αιγαίου και της Μαύρης
Θάλασσας.

To λιμάνι EgeGübre παρέχει υπηρεσίες με 4.000 – 8.000 tons/
ημέρα στη διακίνηση γενικού φορτίου, 10.000 – 30.000 tons/
ημέρα στη διακίνηση στερεού φορτίου, 250 – 400 m3 / ώρα υγρού
φορτίου και 75 μονάδες φορτίου ανά ώρα. Ο λιμένας Nemport
έχει χωρητικότητα 500.000 τόνους γενικού φορτίου, 500.000
τόνους στερεού φορτίου και 450.000 TEU σε διακίνηση container,
ετησίως. Το λιμάνι Batıçim έχει χωρητικότητα 3 εκατ. τόνους, το
Egeçelik 7.5 εκατ. τόνους, το HABAŞ 5.6 εκατ. τόνους και το İDÇ
755.000 τόνους. Επίσης, νοτιοδυτικά της πόλης υπάρχει το λιμάνι
του Çeşme που εξυπηρετεί κυρίως ferries αλλά και Ro- Ro
μεταφορές με βασικότερο προορισμό την Τεργέστη στην Ιταλία.
Τέλος, η ολοκλήρωση του λιμένα Çandarlı και Petkim θα
προσθέσει αξία στην εθνική και τοπική οικονομία.

Η εμπορική της δραστηριότητα είναι σημαντική με τις εξαγωγές
της να αντιπροσωπεύουν το 12,4% του συνόλου της Τουρκίας
ενώ οι εισαγωγές το 2017 έφτασαν τα 20,8 δισ. δολάρια9, γεγονός
που την καθιστά το δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της
Τουρκίας. Στην περιοχή είναι εγκατεστημένες 2.633 εταιρίες ξένου
κεφαλαίου. Το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου της Σμύρνης
εξυπηρετείται μέσω των θαλάσσιων μεταφορών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το εξωτερικό εμπόριο που διακινείται από
και μέσω της γεωγραφικής περιφέρειας της Σμύρνης προς την
Ευρώπη είναι ισοδύναμο περίπου με το συνολικό της Ελλάδας,
γεγονός που αποδεικνύει τη σημαντική διάσταση της παρούσας
συλλογιστικής ως προς τις ενδεχόμενες νέες ευκαιρίες που
παρουσιάζονται στις μεταφορικές σχέσεις των δυο χωρών, με
ιδιαίτερο επιχείρημα ότι, λόγω της γεωγραφικής θέσης της
Σμύρνης και της μεγάλης απόστασής της από τα σύνορα της
Τουρκίας με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, τα εμπορεύματα που
διακινούνται οδικά προς και από την Ευρώπη επιβαρύνονται
σημαντικά σε χρόνο και κόστος και επομένως οποιαδήποτε πιο
συμφέρουσα από αυτή την άποψη εναλλακτική λύση μπορεί να
αποτελέσει νέα ευκαιρία.

Στο λιμάνι της Σμύρνης κατασκευάζεται ένα από τα δυο νέα
εμπορευματικά κέντρα της Τουρκίας, γεγονός ενδεικτικό της
σημαντικής θέσης του λιμανιού και της προσπάθειας για
αποσυμφόρηση των συνόρων και διοχέτευση μεγάλου όγκου
μεταφορών σε εναλλακτικές μεταφορικές διαδρομές με μειωμένο
κόστος. Μάλιστα, σχεδιάζεται η κατασκευή της IZMIR Crossing Bay
συνολικού μήκους 12.6 km που θα ενώνει τη βόρεια με τη νότια
ακτή του κόλπου της Σμύρνης μειώνοντας ακόμα περισσότερο
την απόσταση και το χρόνο μεταφοράς. Υπό σχεδιασμό βρίσκεται
επίσης η βελτίωση του οδικού άξονα μεταξύ Σμύρνης και
Κωνσταντινούπολης γεγονός που θα μειώσει τη διάρκεια
μεταφοράς σε 3,5 ώρες. Τέλος, άλλα σημαντικά έργα που

Διαθέτει λιμένες με ιστορική σημασία σε στρατηγική θέση στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που συνδέουν την Ασία με την
Izmir Chamber of Commerce, http://www.izto.org.tr/en/izmir-lojistik

https://www.fleetmon.com/ports/izmir_trizm_7656/

9

10
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δρομολογούνται, όπως αναβάθμιση του οδικού άξονα Izmir –
Antalya και Izmir–Çanakkale, θα ενισχύσουν τη θέση της
Σμύρνης ως κόμβου logistics.

•

Δεδομένου λοιπόν του αυξανόμενου όγκου του εξωτερικού
εμπορίου της Τουρκίας και του διεθνούς εμπορίου, της
γεωγραφικής θέσης της χώρας αλλά και των υφιστάμενων
ελλείψεων στο χώρο των υποδομών, η Τουρκία πέρα από τις
επενδύσεις στις υποδομές μεταφορών προσπαθεί να
ενσωματωθεί ακόμα πιο δυναμικά στο χάρτη των διεθνών
μεταφορών με συμφωνίες και συνεργασίες με άλλες χώρες αλλά
και με την εύρεση και χάραξη νέων μεταφορικών διαδρομών με
σκοπό να μειωθεί το μεταφορικό κόστος και να γίνει πιο
ανταγωνιστική.

Πρόκειται για ενέργειες που προβλέπεται να κατευθύνουν, όταν
ολοκληρωθούν, ένα μέρος του χερσαίου μεταφορικού έργου από
την Τουρκία και άλλες χώρες προς την Ευρώπη μέσω της
Εγνατίας Οδού και το λιμάνι της Ηγουμενίτσας.
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, έχουν τεθεί οι βάσεις για την
αποτελεσματικότερη σύνδεση Ελλάδας – Τουρκίας στις
μεταφορές μέσω αυτής της οδού, ωστόσο οι διαδικασίες
προχωρούν με αργούς ρυθμούς.

Το Grand Anatolian Logistics Organisation’s Project (BALO)
To project BALO ξεκίνησε το 2013 στην Τουρκία με σκοπό να
διευκολύνει το εμπόριο της Ανατολίας από και προς την Ευρώπη
μέσω συνδυασμένων διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών. Πιο
συγκεκριμένα, οι εξαγωγείς της Ανατολίας μεταφέρουν τα
εμπορευματοκιβώτια μέσω blocktrains μέχρι το λιμάνι Bandirma.
Στη συνέχεια, μεταφέρονται με φορτηγά πλοία στο λιμάνι Tekirdag
και από εκεί μεταφέρονται στα Ευρωπαϊκά λιμάνια και στους
τελικούς προορισμούς υπό τη συνεργασία της Austrian Railways.

5.2

Ακτοπλοϊκή Σύνδεση Τσεσμέ - Λαύριο

Την 1η Ιουλίου 2019 ξεκίνησε η ακτοπλοϊκή σύνδεση της
ηπειρωτικής Ελλάδας με την Τουρκία μετά την απόφαση
ναυτιλιακών πρακτόρων των 2 χωρών να ξεκινήσουν τη
λειτουργία μιας γραμμής που θα συνδέει το λιμάνι της Σμύρνης με
το λιμάνι του Λαυρίου μειώνοντας αισθητά το χρόνο μετάβασης
από την Τουρκία στην Ευρώπη και αντίστροφα. Είναι προφανές
ότι καταλυτικό ρόλο σε αυτή την κίνηση έπαιξε το νέο καθεστώς
του νέου οδικού δικτύου της Ελλάδας που προσφέρει πλέον τη
δυνατότητα αυτής της εναλλακτικής διαδρομής από και προς την
Ευρώπη. Το εγχείρημα δεν κράτησε πολύ καθώς στις 19 Ιουλίου,
πριν καν ολοκληρωθούν 20 ημέρες λειτουργίας, ανακοινώθηκε το
πρόωρο τέλος τη γραμμής. Η συγκεκριμένη γραμμή είχε
ξανασυζητηθεί και από άλλη εταιρία αλλά δεν είχε δρομολογηθεί.

Συμφωνίες Τουρκίας - Ελλάδας
•

Στο πλαίσιο της παραπάνω συμφωνίας, το 2006
συμφωνήθηκε η δημιουργία της Νέας συνοριακής οδικής
Γέφυρας στη δίοδο Κήποι – Ύψαλα Νομού Έβρου ενώ το
2013 υπογράφηκε μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της
Τουρκικής Αρχής Αυτοκινητοδρόμων και της εταιρίας
Εγνατία Οδός Α.Ε. για να ξεκινήσει η διαδικασία
δημοπράτησής της, η οποία σύμφωνα με την Εγνατία Οδό
Α.Ε. θα ξεκινήσει το 2020.

Στις 22/01/2004 Ελλάδα και Τουρκία υπέγραψαν συμφωνία
για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Διαδρόμου
Μεταφορών Θεσσαλονίκης – Κωνσταντινούπολης για τη
σύνδεση των δύο χωρών μέσω ανάπτυξης υποδομών
μεταφορών.
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Είχε επιχειρηθεί και παλαιότερα μια παρόμοια σύνδεση μεταξύ
Σμύρνης και Θεσσαλονίκης από τούρκικο πρακτορείο χωρίς
επιτυχία επίσης.

από την Τουρκία και 300.000 φορτηγά από το Ιράν και το
Αζερμπαϊτζάν έφταναν στην Ευρώπη μέσω Βουλγαρίας ή μέσω
Εγνατίας Οδού και Ηγουμενίτσας. Αυτές οι διαδρομές έχουν
υψηλό λειτουργικό κόστος και καταναλώνουν πολύ χρόνο
προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία. Μάλιστα, σύμφωνα με
εκτιμήσεις πρακτόρων πρόσφατα διακινείται και ένας σημαντικός
αριθμός ιρακινών φορτηγών.

Το δρομολόγιο αυτό είχε διάρκεια 8 ώρες και εξυπηρετούσε 1.200
επιβάτες, 300 οχήματα και 40 φορτηγά. Η AegeanSeaWays με
έδρα την Κωνσταντινούπολη είναι η εταιρία που διαχειριζόταν το
πλοίο της ακτοπλοϊκής αυτής σύνδεσης. Η ελληνική εταιρία
ΣΤΕΦΜΑΡ ΕΠΕ είχε αναλάβει την εκπροσώπηση της εταιρίας στην
Ελλάδα. Σκοπός της σύνδεσης αυτής ήταν να εξυπηρετηθεί ένα
μεγάλο μέρος επιβατών, τουριστών και κυρίως εμπορικών
φορτηγών, αποφορτίζοντας τις συνοριακές πύλες των 2 χωρών.

Πιο συγκεκριμένα, ένας οδηγός φορτηγού με προέλευση την
Ανκόνα έβγαινε στην Ηγουμενίτσα και χρειαζόταν να διανύσει
περίπου 600-700 χλμ. μέσω της Εγνατίας Οδού και έπειτα από
αναμονή 6 – 7 ωρών το χειμώνα και έως 12 ωρών το καλοκαίρι
στα τουρκικά σύνορα έφτανε στη Σμύρνη ή πιο βαθιά στην
τούρκικη ενδοχώρα μετά από 6 – 10 ώρες οδήγησης. Ενώ με τη
σύνδεση Σμύρνη – Λαύριο μέσω Ολυμπίας Οδού ή/και Ιόνιας
Οδού, ο οδηγός φορτηγού θα κάνει την ίδια διαδρομή Ανκόνα –
Σμύρνη σε 1,5 μέρα.
Εκτός από την εξοικονόμηση χρόνου, είναι σημαντικό ότι θα
διανύσει και λιγότερα χιλιόμετρα που σημαίνει εκτός των άλλων
και λιγότερο κόστος συντήρησης του φορτηγού, εξοικονόμηση
ρύπανσης και μεγαλύτερη ασφάλεια. Προσεγγιστικά, η
εναλλακτική διαδρομή, η οδική δηλαδή διαδρομή Τσεσμέ –
Ηγουμενίτσα που θα επέλεγαν τα φορτηγά που αποτελούσαν
στόχο της συγκεκριμένης ακτοπλοϊκής γραμμής, εκτιμάται σε 1000
χλμ. Πιο συγκεκριμένα, η διαδρομή Κήποι – Ηγουμενίτσα είναι 1000
χλμ. και η απόσταση Τσεσμέ – Κήποι 400 χλμ.. Συνεπώς, με τη
γραμμή Τσεσμέ – Λαύριο γίνεται εξοικονόμηση 700 χλμ. αν
υπολογιστεί ότι η οδική διαδρομή που θα διανύσουν τα φορτηγά
είναι αυτή από το λιμένα Λαυρίου μέχρι το λιμένα Πατρών.

Πηγή: www.aegeanseaways.com
Εικόνα 9: Σύνδεση Σμύρνη – Ιταλία μέσω Ελλάδας

Στη συνέχεια, ακολουθεί μια εκτίμηση του κόστους της διαδρομής
Τσεσμέ – Ιταλία. Αναφορικά με το κόστος της γραμμής, για ένα
φορτηγό trailer ο ναύλος της μονής διαδρομής είναι 650 €. Σε
αυτά προστίθενται τα λιμενικά τέλη (περίπου 50 €) καθώς και το
τελωνείο, το κόστος του οποίου είναι το ίδιο με αυτό της

Όπως ανέφερε ενδεικτικά ο επικεφαλής της ΣΤΕΦΜΑΡ ΕΠΕ, κ.
Καρακάνης Στέφανος11, μέχρι τώρα περίπου 440.000 φορτηγά
https://www.tovima.gr/2019/03/26/society/anoigei-o-dromos-gia-tinaktoploiki-syndesi-ipeirotikis-elladas-kai-tourkias/
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εναλλακτικής
διαδρομής.
Στη
συνέχεια,
υπολογίζονται
προσεγγιστικά συν 350 για διόδια και βενζίνη. Τέλος, κατά μέσο
όρο ο ναύλος για Ιταλία είναι 800 – 900 € ανάλογα και με το αν
πρόκειται για Βόρεια ή Νότια Ιταλία. Να επισημανθεί ότι ο ναύλος
από το λιμένα των Πατρών για το Βορρά είναι ίδιος με αυτόν στο
λιμένα της Ηγουμενίτσας ενώ για το Νότο διαφέρει. Συνολικά, ένας
προσεγγιστικός υπολογισμός δείχνει κόστος 1850 – 2000 €.

Κυκλάδων και του Βόρειου/ Ανατολικού Αιγαίου και η διασύνδεση
με το Διευρωπαϊκό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων (ΠΑΘΕ, μέσω
Αττικής Οδού). Ο κορεσμός της Ραφήνας από την μια πλευρά και
η ανάγκη αποσυμφόρησης του λιμένα του Πειραιά από την άλλη,
ευνοούν την ανάπτυξη του λιμένα του Λαυρίου.
Σε αυτή θα συμβάλουν και δυο σημαντικά έργα υποδομών που
δρομολογούνται καθώς θα ενισχύσουν το ρόλο του λιμένα ως
προς τη μεταφορά επιβατών και φορτίων. Το ένα αφορά στην
επέκταση του προαστιακού σιδηρόδρομου από το σταθμό
Κορωπίου μέχρι το λιμένα του Λαυρίου και το άλλο στην
αναβάθμιση του διευρωπαϊκού οδικού άξονα Σταυρού – Λαυρίου
στο τμήμα Μαρκόπουλο – Λαύριο. Είναι γεγονός ωστόσο ότι
σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση ως προς την έναρξη των
διαδικασιών για την υλοποίηση τους.

Είναι φανερό ότι η ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού έπαιξε
καθοριστικό ρόλο σε αυτή την επιχειρηματική απόφαση η οποία
αν συνέχιζε την λειτουργία της θα άνοιγε νέες προοπτικές στο
λιμάνι της Πάτρας.
Σαφώς, η επιλογή των δυο λιμανιών της σύνδεσης δεν είναι
τυχαία. Πρώτον, βρίσκονται σε στρατηγική θέση που δικαιολογεί
την απόφαση για δημιουργία μιας εναλλακτικής διαδρομής που
θα προσελκύσει νέες εμπορευματικές ροές μειώνοντας τις
αποστάσεις και δεύτερον διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές
αλλά και προοπτικές ανάπτυξης ώστε να υποστηρίξουν την
αποστολή της γραμμής.

5.3

Περιορισμοί και προτάσεις

Η ακτοπλοϊκή γραμμή Τσεσμέ – Λαύριο εκτός από τα
πλεονεκτήματα που τη χαρακτήριζαν τα οποία οδήγησαν και στην
υλοποίησή της είχε και σημαντικά μειονεκτήματα που έφεραν το
πρόωρο τέλος της.

ΛΑΥΡΙΟ
Το λιμάνι του Λαυρίου έχει χαρακτηρισθεί ως λιμένας διεθνούς
ενδιαφέροντος και έχει αναλάβει ουσιαστικό συμπληρωματικό
ρόλο προς το λιμάνι του Πειραιά εξυπηρετώντας πολλαπλές
δραστηριότητες οι οποίες αφορούν στην ακτοπλοΐα, τα σκάφη
αναψυχής, τα κρουαζιερόπλοια, την αλιεία και τον εμπορικό
τομέα. Το λιμάνι βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης με σημαντικά
έργα υποδομών και ανάπλασης αλλά και αναβάθμισης των
παρεχόμενων υπηρεσιών να βρίσκονται υπό υλοποίηση.

Ένα σημαντικό εμπόδιο αποτέλεσε η έλλειψη έγκρισης από το
λιμάνι του Λαυρίου για τη μεταφορά ζωικού φορτίου. Το εμπόδιο
προέρχεται από το Υπουργείο Γεωργίας. Είναι μείζονος σημασίας
αν σκεφτεί κανείς ότι το μεγαλύτερο μέρος του ελληνοτουρκικού
εμπορίου αφορά σε ζωικό φορτίο και κυρίως φρέσκα ψάρια.
Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι οι εξαγωγές της Τουρκίας προς
Ελλάδα σε φρέσκα ψάρια αυξήθηκαν κατά την περίοδο 2011 –
2018 κατά το εντυπωσιακό ποσοστό της τάξεως του 277% σε
αξία.

Στόχος του λιμένα αποτελεί η αξιοποίηση της στρατηγικής του
θέσης στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής λιμένων.
Τα κύρια συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι η εγγύτητα στο Διεθνές
Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», η εγγύτητα στα νησιά των

Ένας ακόμα περιορισμός είναι ότι ενώ φαίνεται δελεαστική
γραμμή για τους Τούρκους μεταφορείς, η απόφαση εξαρτάται
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από τον τελικό προορισμό των φορτίων. Αν ο προορισμός είναι
πιο βόρειος, ο μεταφορέας θα επιλέξει την οδική μεταφορά όπως
γίνεται ούτως ή άλλως μέχρι τώρα. Αν και υπάρχει και μια γραμμή
RO – RO, Κωνσταντινούπολη – Τεργέστη που την επιλέγει κάποιος
μεταφορέας αν δεν τον ενδιαφέρει ο χρόνος ιδιαίτερα και αν το
φορτίο δεν είναι ευπαθές ή ψυγείου.
Ένα καθοριστικό σημείο για τη βιωσιμότητα της γραμμής φαίνεται
να ήταν και το κόστος το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις
μεταφορέων ήταν υψηλό και παρόμοιο με τις εναλλακτικές
επιλογές, γεγονός που δεν δελέαζε το μεταφορέα και εμπόδιζε την
απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Τέλος, ενδέχεται η γραμμή να αντιμετωπίζεται ανταγωνιστικά από
ελληνικές ακτοπλοϊκές εταιρίες καθώς θα απορροφήσει ένα
μέρος τουλάχιστον από την επιβατική κίνηση Ελλάδας-Τουρκίας.
Όπως φαίνεται από την ανωτέρω περιγραφή, μετά την
ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού η σκέψη για το άνοιγμα μιας
ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ Τουρκίας (Σμύρνης) και Ελλάδας
είναι ελκυστική και μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να υλοποιηθεί. Αν,
με την ενεργό δράση όλων των εμπλεκομένων φορέων και
βασικά των υπηρεσιών που διαμορφώνουν το ρυθμιστικό
πλαίσιο
των
μεταφερόμενων
ειδών,
περιοριστούν
τα
μειονεκτήματα και τα εμπόδια που ισχύουν σήμερα, ενδεχομένως
να ευδοκιμήσει μια επόμενη σχετική απόπειρα με σημαντικά οφέλη
τόσο για το εμπόριο και τις σχέσεις των δυο χωρών όσο και για
τους εμπλεκόμενους φορείς.
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Στη σύγκριση της κινητικότητας των δυο λιμένων είναι σαφές ότι
στο λιμένα της Ηγουμενίτσας έπαιξε καθοριστικό ρόλο η Εγνατία
οδός που έδωσε ώθηση, κυρίως στη διακίνηση φορτίων και τη
διέλευση φορτηγών. Κατά την περίοδο 2000 – 2018 ο αριθμός των
φορτηγών στο λιμένα της Ηγουμενίτσας αυξήθηκε κατά 39,16%
ενώ στο λιμένα των Πατρών μειώθηκε κατά 32,94%. Σε απόλυτες
τιμές, ωστόσο, ο λιμένας των Πατρών εξυπηρετεί μεγαλύτερο
αριθμό φορτηγών από ότι ο λιμένας της Ηγουμενίτσας καθ’ όλη
την περίοδο 2000 – 2018. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι το 2018 ο
αριθμός των διερχόμενων φορτηγών στο λιμένα των Πατρών
ήταν 196.254 ενώ στο λιμένα της Ηγουμενίτσας ήταν 179.884.

Συμπεράσματα Μελέτης & Προτάσεις

Από τη μελέτη συμπεραίνεται ότι, καταρχήν, υπάρχει τα τελευταία
χρόνια αύξηση της κινητικότητας στο οδικό δίκτυο της χώρας σε
οχηματοχιλιόμετρα, μεγαλύτερη από αυτή του ΑΕΠ. Αυξανόμενο
είναι επίσης και το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Ε.Ε. 28
και τις γειτονικές χώρες (Τουρκία, Βουλγαρία κ.ά.), καθώς και ο
εισερχόμενος τουρισμός μη κατοίκων στην Ελλάδα. Από την άλλη
πλευρά, οι λιμένες των Πατρών και της Ηγουμενίτσας, έχουν
διατηρήσει διαχρονικά σχεδόν σταθερό το μεταφορικό έργο όσον
αφορά στο εξωτερικό εμπόριο με την Ε.Ε. 28 (φορτηγά), ενώ
έχουν εμφανίσει μείωση στην επιβατική τους κίνηση. Σύμφωνα με
τα δυο αυτά βασικά συμπεράσματα, η μελέτη καταδεικνύει ότι
υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια για αύξηση του επιβατικού και
μεταφορικού τους έργου.

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι το νέο
συγκοινωνιακό δίκτυο της Ελλάδας και κυρίως της δυτικής χώρας
έχει θετικές κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις στην ευρύτερη
περιοχή του τα τελευταία έτη. Σημαντικό στοιχείο είναι η μείωση
των οδικών ατυχημάτων, η οποία κατά την περίοδο 2000 – 2018
έφτασε το -53%. Μια ακόμα θετική επίδραση εκτιμάται ότι θα είναι
ο περιορισμός του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο
κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο το
οποίο όμως σχετίζεται στενά με την έννοια της προσβασιμότητας
και τις αποστάσεις. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης
δείχνουν ότι οι δείκτες κινητικότητας έχουν αυξηθεί σημαντικά και
μάλιστα σε ποσοστά που υπερβαίνουν τα αντίστοιχα ποσοστά
αύξησης του ΑΕΠ. Αυτό είναι ενδεικτικό της αύξησης ροών
αγαθών και ατόμων γεγονός που υποδεικνύει την τάση
βελτίωσης των δεικτών κοινωνικού αποκλεισμού. Η μείωση των
αποστάσεων που προσφέρει το νέο οδικό δίκτυο αυξάνει την
πρόσβαση των πολιτών των πιο απομακρυσμένων περιοχών σε
δημόσια και κοινωνικά αγαθά και τους βγάζει από την
απομόνωση. Η αύξηση της κινητικότητας και των κυκλοφοριακών
φόρτων συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της οικονομικής
δραστηριότητας και στην άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ
περιφέρειας και μεγάλων αστικών κέντρων.

Πιο συγκεκριμένα, συνολικά για την περίοδο 2000 – 2018 έχει
μειωθεί ο αριθμός των επιβατών που διακινούνται μέσω των
λιμένων της δυτικής χώρας, ενώ τα φορτία παρουσιάζουν
αύξηση τα τελευταία έτη. Η βελτίωση του δείκτη “τόνοι ανά
φορτηγό” που αποτελεί το δείκτη του πραγματικού μεταφορικού
έργου των λιμένων, είναι ένδειξη του σταδιακού εξορθολογισμού
των λιμένων αλλά και του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Διαρθρωτικά, βέβαια, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει ιδιαίτερα η δομή
του μεταφορικού χάρτη των φορτίων σε σχέση με άλλα μέσα και
λιμάνια καθώς διατηρείται σχεδόν σταθερός ο δείκτης φορτίων
προς το εξωτερικό εμπόριο με την Ε.Ε. των 28, με μια ελαφρά
ανοδική τάση. Το ΑΕΠ δεν φαίνεται να έχει ισχυρή συσχέτιση με την
πορεία των εμπορευματικών ροών στους λιμένες, σε αντίθεση με
το εξωτερικό εμπόριο με την Ε.Ε. 28. Γενικά, το 2012 και το 2015
ήταν δυο έτη δυσμενή τόσο για τα μακροοικονομικά μεγέθη της
χώρας όσο και για την κινητικότητα και στους δυο λιμένες. Τα έτη
2017 και 2018 υπάρχει σαφής ένδειξη για βελτίωση των συνθηκών
και των στοιχείων της κινητικότητας.
143

Τα δεδομένα για τις οδικές μεταφορές δείχνουν ότι τα διανυθέντα
οχηματοχιλιόμετρα
στο
σύνολο
των
αυτοκινητοδρόμων
σημείωσαν αύξηση τα τελευταία έτη όπως επίσης και ο στόλος
των οχημάτων, ενώ η κατανάλωση καυσίμων κίνησης μειώθηκε
σημαντικά. Αυτό υποδεικνύει μια δομική αλλαγή στη σύνθεση του
στόλου των οχημάτων Ι.Χ. λόγω αλλαγής στάσης σε αυτό το
θέμα από πλευράς κατόχων, που βασικά οφείλεται στην
οικονομική κρίση: οι νέες κυκλοφορίες καινούργιων οχημάτων
έχουν μειωθεί, τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, κυρίως χαμηλού
κυβισμού, έχουν αυξηθεί, ο αριθμός κατάθεσης πινακίδων,
κυρίως αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού, έχει αυξηθεί, ενώ άνοδο
έχουν σημειώσει και οι αποσύρσεις αυτοκινήτων.

Ειδικότερα, μέσα στο παραπάνω
προωθούνται οι εξής εξελίξεις:

νέο

ευνοϊκό

πλαίσιο,

Α) Καταρχήν, ο λιμένας του Πειραιά με τις επενδύσεις της COSCO
παρουσιάζει ραγδαία εξέλιξη και ελκύει συνεχώς μεγαλύτερο όγκο
διακινούμενων φορτίων. Η ενίσχυση των πολυτροπικών
συνδέσεών του με το δυτικό μέρος της χώρας, που
πραγματοποιείται για πρώτη φορά, αποτελεί μια εξαιρετική
ευκαιρία για τους λιμένες της δυτικής χώρας που μπορούν να
απορροφήσουν μέρος αυτού του μεταφορικού έργου. Β)
Επιπλέον, υπάρχει και ένας σημαντικός όγκος εμπορευματικών
φορτίων που διακινείται από την Τουρκία και άλλες γειτονικές
χώρες της Ασίας, οδικώς, με προορισμό την Ευρώπη. Μεγάλο
μέρος αυτού του φορτίου προέρχεται ή / και διακινείται από το
νοτιότερο τμήμα της Τουρκίας, όπως για παράδειγμα τη Μικρά
Ασία (Σμύρνη κτλ.). Η επικρατέστερη επιλογή των μεταφορέων να
μετακινηθούν προς την Ευρώπη μέσω της Βουλγαρίας σημαίνει
ότι πρέπει να διανυθούν πολλά χιλιόμετρα γεγονός που κοστίζει
σε χρόνο και κόστος. Μέχρι σήμερα ακολουθείτο αναγκαστικά
αυτή η λύση με αποτέλεσμα το 90% περίπου των διακινούμενων
φορτίων να διέρχονται μέσω Βουλγαρίας και μόνο το 10% μέσω
της Ελλάδας. Αυτό, σήμερα, με τις θετικές εξελίξεις του οδικού
δικτύου της δυτικής χώρας, μπορεί να αλλάξει εις όφελος της
χώρας μας γιατί προσφέρεται πλέον μια εναλλακτική σύνδεση
Τουρκίας-Ελλάδας-Ευρώπης πολύ πιο ανταγωνιστική μέσω
ακτοπλοϊκής σύνδεσης Ελλάδας-Τουρκίας που καταργεί
το
χρονοβόρο τμήμα μεταφορικής σύνδεσης Μ. Ασίας-Βουλγαρίας.

Ένα ακόμα βασικό συμπέρασμα της παρούσας μελέτης είναι ότι
υπάρχουν πλέον οι συνθήκες, τόσο σε εγχώριο όσο και σε
διεθνές επίπεδο, ώστε να υλοποιηθεί στην πράξη ο χρόνιος
ισχυρισμός και η Ελλάδα να γίνει όντως ένας βασικός
διαμετακομιστικός κόμβος στη Μεσόγειο συνδέοντας την Ασία με
την Ευρώπη. Καθοριστική σημασία σε αυτή την εξέλιξη έχει το νέο
ολοκληρωμένο οδικό δίκτυο με την πρόσφατη ολοκλήρωση της
Ολυμπίας Οδού και της Ιόνιας Οδού, που συμπληρώνουν και
αξιοποιούν τα παλαιότερα έργα της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου,
της Μορέας κλπ, ενώ περαιτέρω βελτίωση μπορεί να υπάρξει
προς αυτή την κατεύθυνση με τα νέα
προγραμματισμένα
συμπληρωματικά οδικά έργα. Το βελτιωμένο οδικό δίκτυο της
χώρας έχει ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας στην κατάταξη της
διεθνούς ανταγωνιστικότητας, όπως δείχνουν σχετικοί δείκτες.
Ειδικότερα, το νέο ολοκληρωμένο οδικό δίκτυο επιτρέπει την
πολυτροπική σύνδεση λιμένας Πειραιά – νέο αναβαθμισμένο
οδικό δίκτυο (Ολυμπία οδός / Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου & Ιόνια
Οδός) – λιμένας Πατρών / λιμένας Ηγουμενίτσας. Αυτή η
σύνδεση ανοίγει νέους ορίζοντες για την Ελλάδα και την
εφοδιαστική αλυσίδα καθώς καθιστά εφικτή τη δημιουργία νέων
εναλλακτικών μεταφορικών διαδρομών.

Αυτή η νέα πολυτροπική σύνδεση ανατολής και δύσης που
προσφέρει το νέο ολοκληρωμένο οδικό δίκτυο στο νοτιότερο
τμήμα της Ελλάδας εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για
τους θαλάσσιους μεταφορείς να προγραμματίσουν νέα
εναλλακτικά δρομολόγια εξοικονομώντας χρόνο και κόστος. Πιο
συγκεκριμένα, η ακτοπλοϊκή σύνδεση κάποιου λιμένα του
ανατολικού τμήματος της χώρας (π.χ. Λαύριο) με κάποιο λιμένα
της Τουρκίας που βρίσκεται στην ίδια ευθεία (π.χ. Σμύρνη)
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προσφέρει στους μεταφορείς την επιλογή να μεταφέρουν το
φορτίο τους από Τουρκία προς Ευρώπη χωρίς να χρειαστεί να
διανύσουν οδικώς πολλά χιλιόμετρα κάνοντας ″κύκλο″ από το
Βορρά. Με αυτόν τον τρόπο, στην ουσία, δημιουργείται μια ευθεία
πολυτροπική σύνδεση (Σμύρνη – Λαύριο – Ολυμπία Οδός –
Λιμένας Πατρών ή Λιμένας Ηγουμενίτσας – Ιταλία) που αποτελεί
επέκταση της σύνδεσης που αναφέρεται παραπάνω.

Από την άλλη μεριά η μελέτη κατέδειξε και κάποια προβλήματα
που θέτουν εμπόδια στις παραπάνω προοπτικές. Η Ελλάδα
μπορεί να έχει βελτιώσει τη θέση της σε δείκτες που σχετίζονται με
τις υποδομές λόγω των τελευταίων θετικών εξελίξεων, αλλά
υστερεί στον τομέα των μεταφορών σε σύγκριση με αρκετές
γειτονικές και ανταγωνίστριες χώρες όπως η Ιταλία. Έχει χαμηλή
επίδοση στη συνδεσιμότητα των δικτύων και στην αποδοτικότητα
του σιδηροδρομικού δικτύου. Υστερεί επίσης, στην εφαρμογή
ευφυών συστημάτων μεταφορών. Η Βουλγαρία αποτελεί μια
ισχυρή ανταγωνίστρια
χώρα που λόγω ευνοϊκότερου
επιχειρηματικού περιβάλλοντος (χαμηλός Φ.Π.Α., χαμηλό κόστος
μισθοδοσίας κ.ά.) καρπώνεται μεγαλύτερο μερίδιο από τις
διεθνείς διαμετακομιστικές μεταφορές. Αναφορικά με το
νομοθετικό πλαίσιο, αν και έχουν γίνει αρκετά βήματα
απελευθέρωσης, φαίνεται ότι αυτά δεν επαρκούν για την
αποτελεσματική και ανταγωνιστική λειτουργία του κλάδου των
μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αυτές οι προοπτικές υπολογίζονται με το δεδομένο ότι υπάρχει
ζήτηση μεταφορικού έργου λόγω των διεθνών συνθηκών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το παγκόσμιο ΑΕΠ και εμπόριο
συνεχίζουν να αναπτύσσονται αν και με βραδύτερους ρυθμούς,
ο Δρόμος του Νέου Μεταξιού έχει αυξήσει και αναμένεται να
αυξήσει τις εμπορευματικές ροές από την Ανατολή στην Ευρώπη
αλλά και αντίστροφα, ενώ αναπτυσσόμενο είναι και το εξωτερικό
εμπόριο της Ελλάδας με την Ε.Ε. 28 και την Τουρκία. Η νέα
κεντρικότητα της Μεσογείου, η αναβάθμιση της Διώρυγας του
Σουέζ, η αύξηση της χωρητικότητας των πλοίων, οι mega carriers
και οι αλλαγές στη Μέση Ανατολή και το Αραβικό τόξο αποτελούν
κάποιες από τις διεθνείς συνθήκες που ενισχύουν τις παραπάνω
προοπτικές και τοποθετούν την Ελλάδα στο κέντρο του χάρτη των
μεταφορών μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Απαιτείται συντονισμένη δράση από όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς (κράτος, μεταφορικές εταιρίες, Οργανισμοί Λιμένων,
υπεύθυνοι διαχείρισης οδικού δικτύου κλπ.) για την αντιμετώπιση
αυτών των προβλημάτων. Η Ελλάδα πρέπει να βελτιώσει την
ανταγωνιστικότητά της με τη μείωση του κόστους λειτουργίας των
μεταφορών μέσω κυρίως της μείωσης του Φ.Π.Α.. Οι λιμένες θα
πρέπει να αναβαθμιστούν με σύγχρονα συστήματα σύμφωνα με
τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να αυξήσουν την προσφορά
χωρητικότητας σε συνάρτηση με τη ζήτηση ώστε να
αποφεύγονται οι ουρές και οι καθυστερήσεις. Το νομοθετικό
πλαίσιο θα πρέπει να απελευθερώσει περαιτέρω τις οδικές
εμπορευματικές μεταφορές κυρίως όσον αφορά στην έκδοση
αδειών φορτηγών, ενώ θα πρέπει να διευκολυνθούν οι
διαδικασίες για τη δημιουργία εμπορευματικών κέντρων. Το
κράτος θα πρέπει σε συνεργασία με τους μεταφορείς και τους
λιμένες να άρει τα θεσμικά εμπόδια αναφορικά με τη μεταφορά

Αυτές οι προοπτικές ευνοούνται, επίσης, και από ένα νέο πλαίσιο
που διαμορφώνεται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών και
το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών που δίνει έμφαση στην
ενίσχυση της πολυτροπικότητας, την αναβάθμιση των λιμένων και
των συνδέσεων τους με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο και την
εφαρμογή ευφυών συστημάτων μεταφορών. Το νομοθετικό
πλαίσιο για τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα έχει
οδηγήσει στην απελευθέρωση του κλάδου. Επίσης, τα
προγράμματα ΕΣΠΑ, οι παραχωρήσεις και τα νέα χρηματοδοτικά
εργαλεία όπως οι συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (ΣΔΙΤ)
βοηθούν ώστε να αμβλυνθεί το επενδυτικό κενό που παρουσίαζε
η χώρα τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης και να
γίνουν σημαντικές επενδύσεις σε έργα υποδομών.
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ευπαθών προϊόντων, καθώς αυτά αποτελούν ένα μεγάλο μέρος
του συνολικού εμπορευματικού φορτίου στις διεθνείς μεταφορές.

έχει διαμορφωθεί στο χώρο των μεταφορών με τα νέα δεδομένα
στο οδικό δίκτυο της χώρας. Η ολοκλήρωση του νέου οδικού
δικτύου έχει αλλάξει το χάρτη σε όλο το συγκοινωνιακό δίκτυο της
Ελλάδας και ανοίγει το δρόμο για τις πολυτροπικές μεταφορές. Η
πολύπλευρη προσέγγιση των επιδράσεων του νέου οδικού
δικτύου αποτελεί ένα νέο σημαντικό στοιχείο που δημιουργεί για
τον κλάδο των μεταφορών νέες ευκαιρίες για διεκδίκηση
μεγαλύτερου μεριδίου εμπορευματικού φόρτου από τα λιμάνια
της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας μέσω δημιουργίας νέων
πολυτροπικών διαδρομών. Προτείνεται κατάρτιση κοινού σχεδίου
δράσης Πολιτείας-Μεταφορέων, ώστε να αξιοποιηθούν, τα
επόμενα χρόνια, οι νέες δυνατότητες στο μέγιστο βαθμό.

Εν κατακλείδι, η παρούσα μελέτη με την ανάλυση των διαθέσιμων
δεδομένων, υπογραμμίζει με ιδιαίτερη έμφαση το γεγονός ότι είναι
η πρώτη φορά που το δυτικό μέτωπο της Ελλάδας που «κοιτάζει»
προς την Ευρώπη έχει αποκτήσει ένα σύγχρονο και ασφαλές
ολοκληρωμένο οδικό δίκτυο. Από το 2017, δηλαδή, με την
ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού και της Ιόνιας Οδού, η
ολοκληρωμένη σύνδεση των βασικότερων λιμανιών της νότιας
ηπειρωτικής Ελλάδας με ένα νέο οδικό δίκτυο ανοίγει νέους
ορίζοντες για τον κλάδο των μεταφορών, προσφέρει νέες
επιλογές και δίνει την δυνατότητα για την ανάπτυξη των
πολυτροπικών μεταφορών.

Τέλος, σε ότι αφορά τις αμοιβαίες επιδράσεις των νέων συνθηκών
στο οδικό δίκτυο της χώρας και της ακτοπλοϊκής σύνδεσης
Ελλάδας-Ιταλίας, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, καταρχήν, η
πρόσφατη ολοκλήρωση των οδικών έργων και η συναφής
έλλειψη στατιστικών στοιχείων ευρείας χρονικής περιόδου, δεν
επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών, τελικών και επιστημονικά
τεκμηριωμένων συμπερασμάτων. Ωστόσο, η ανάλυση που έγινε
και τα πρώτα στοιχεία που επεξεργαστήκαμε παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και υποδεικνύουν τάσεις που προκαλούν
εύλογους προβληματισμούς και διαπιστώσεις για αλλαγή του
συγκοινωνιακού χάρτη της χώρας και νέες διαφαινόμενες
ευκαιρίες για την, υπό προϋποθέσεις, βελτίωση της πολυτροπικής
σύνδεσης της χώρας με το λοιπό ευρωπαϊκό κορμό και τη
διεύρυνση της συμμετοχής της στο εξ ανατολών διεθνές εμπόριο.

Γι’ αυτό, επισημαίνεται η ανάγκη που υπάρχει να
συνειδητοποιήσουν οι θεσμικοί φορείς και οι υπεύθυνοι του
κλάδου των μεταφορών τη μοναδική ευκαιρία που αναδύεται και
να την εκμεταλλευτούν.
Η λειτουργία του νέου ολοκληρωμένου οδικού δικτύου είναι πολύ
πρόσφατη και παρά τις κάποιες πρώιμες ενέργειες δεν φαίνεται
ότι οι μεταφορείς έχουν τροποποιήσει τις διαδρομές τους με
τρόπο που να αξιοποιούν τα οφέλη από το νέο δίκτυο προς
όφελος τους. Ωστόσο, ξένα πρακτορεία έχουν ήδη αντιληφθεί τη
νέα ευκαιρία που προσφέρει το νέο δίκτυο και έχουν κάνει κάποιες
προσπάθειες και επενδύσεις. Το ενδιαφέρον που ήδη έχει
εκδηλωθεί, αν και δεν έχει καρποφορήσει ακόμα, υποδηλώνει τη
σημασία της νέας προοπτικής για τον κλάδο των μεταφορών. Οι
δυο βασικοί λιμένες του δυτικού άξονα της χώρας μπορούν να
διεκδικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο εμπορευματικών ροών αρκεί να
γίνει η συνειδητοποίηση της νέας ευκαιρίας που υφίσταται πρώτη
φορά στην Ελλάδα.
Με τις παραπάνω διαπιστώσεις και επισημάνσεις, η παρούσα
μελέτη επιδιώκει να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους
εμπλεκόμενους φορείς ενημέρωσης για τη νέα κατάσταση που
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα 1: Κινητικότητα Λιμένα Πατρών
Κινητικότητα Λιμένα Πατρών
ΕΠΙΒΑΤΕΣ
%
#
2000
1.275.987
2001
3,06%
1.315.019
2002
3,07%
1.355.350
2003
-6,81%
1.263.072
2004
-10,92%
1.125.159
2005
10,92%
1.247.991
2006
1,30%
1.264.274
2007
-10,55%
1.130.880
2008
-3,05%
1.096.443
2009
-10,50%
981.288
2010
-10,39%
879.314
2011
-14,93%
748.029
2012
-31,98%
508.827
2013
6,46%
541.719
2014
2,54%
555.453
2015
-13,32%
481.462
2016
-4,80%
458.329
2017
9,11%
500.099
2018
-2,79%
486.163
-23,10%
2000 - 2009
-50,46%
2009 - 2018
-61,90%
2000 - 2018

Ι.Χ.
#
251.242
248.309
269.343
271.156
240.079
248.753
239.336
217.821
204.736
193.793
179.1
153.941
103.751
112.093
114.281
103.425
107.775
119.299
119.626
-22,87%
-38,27%
-52,39%

%
-1,17%
8,47%
0,67%
-11,46%
3,61%
-3,79%
-8,99%
-6,01%
-5,34%
-7,58%
-14,05%
-32,60%
8,04%
1,95%
-9,50%
4,21%
10,69%
0,27%

ΦΟΡΤΗΓΑ
%
#
292.661
-4,09%
280.689
5,80%
296.964
4,83%
311.294
-1,71%
305.963
-4,48%
292.245
3,68%
303.002
-0,01%
302.961
5,08%
318.353
-19,45%
256.419
-10,69%
229.001
-12,16%
201.154
-11,49%
178.046
3,18%
183.705
-0,22%
183.302
0,35%
183.944
3,19%
189.808
0,03%
189.869
3,36%
196.254
-12,38%
-23,46%
-32,94%
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ΦΟΡΤΙΑ
%
#
3.230.092
1,08%
3.265.022
-5,60%
3.082.342
-1,62%
3.032.377
4,20%
3.159.805
-0,57%
3.141.937
-1,59%
3.091.874
-4,52%
2.952.237
2,55%
3.027.444
-20,78%
2.398.355
12,14%
2.689.524
-3,77%
2.588.056
-5,90%
2.435.397
7,80%
2.625.427
9,47%
2.874.173
7,01%
3.075.742
3,64%
3.187.738
-2,96%
3.093.271
4,69%
3.238.214
-25,75%
35,02%
0,25%

Παράρτημα 2: Κινητικότητα Λιμένα Ηγουμενίτσας
Κινητικότητα Λιμένα Ηγουμενίτσας
ΕΠΙΒΑΤΕΣ
#
%
2000
1.230.700
2001
1.193.148
-3,05%
2002
1.153.047
-3,36%
2003
1.087.142
-5,72%
2004
871.3
-19,85%
2005
933.934
7,19%
2006
972.391
4,12%
2007
1.005.171
3,37%
2008
1.038.408
3,31%
2009
1.088.513
4,83%
2010
1.176.950
8,12%
2011
1.107.570
-5,89%
2012
851.895
-23,08%
2013
893.812
4,92%
2014
896.13
0,26%
2015
799.72
-10,76%
2016
822.155
2,81%
2017
918.064
11,67%
2018
953.203
3,83%
2000 - 2009
-11,55%
2009 - 2018
-12,43%
2000 - 2018
-22,55%

Ι.Χ.
#
341.345
315.057
303.267
288.358
235.429
255.62
261.754
264.248
271.115
292.992
318.502
299.38
223.469
230.225
221.984
197.225
208.738
232.363
244.415
-14,17%
-16,58%
-28,40%

%
-7,70%
-3,74%
-4,92%
-18,36%
8,58%
2,40%
0,95%
2,60%
8,07%
8,71%
-6,00%
-25,36%
3,02%
-3,58%
-11,15%
5,84%
11,32%
5,19%

ΦΟΡΤΗΓΑ
#
%
129.263
134.254
3,86%
146.583
9,18%
154.589
5,46%
158.229
2,35%
158.379
0,09%
165.793
4,68%
183.074
10,42%
185.431
1,29%
167.733
-9,54%
166.892
-0,50%
157.213
-5,80%
143.315
-8,84%
141.13
-1,52%
152.464
8,03%
156.261
2,49%
160.515
2,72%
177.083
10,32%
179.884
1,58%
29,76%
7,24%
39,16%
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ΦΟΡΤΙΑ
#
%
1.223.908
950.2 -22,36%
1.462.133 53,88%
2.452.689 67,75%
1.952.197 -20,41%
2.212.329 13,33%
2.342.769
5,90%
2.602.131 11,07%
2.099.605 -19,31%
1.808.688 -13,86%
2.061.698 13,99%
1.885.306
-8,56%
1.741.015
-7,65%
1.788.251
2,71%
1.991.389 11,36%
2.240.934 12,53%
2.322.509
3,64%
2.329.225
0,29%
2.572.320 10,44%
47,78%
42,22%
110,17%
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