Η Εγνατία Οδός ως
δημόσιος
αυτοκινητόδρομος
– Κοινωνικοί και
οικονομικοί
δείκτες

Βασίλης Φούρκας
ΣΕΤΕΟ: Οι Δημόσιες Υποδομές ως μοχλός Ανάπτυξης – Η ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού και η ακύρωση του Αναπτυξιακού της ρόλου
Ιωάννινα, 2016.12.02

Η Εγνατία Οδός ως δημόσιος αυτοκινητόδρομος – Κοινωνικοί και οικονομικοί δείκτες

Η σημασία του έργου της Εγνατίας Οδού αλλά και το μέγεθος της επένδυσης
επιτάσσουν την προώθηση συμπληρωματικών, πέραν της κατασκευής και
λειτουργίας-συντήρησης, δράσεων που θα πολλαπλασιάσουν τα αναπτυξιακά
οφέλη και θα περιορίσουν τις επιπτώσεις από τη λειτουργία του.
Αυτή η σκοπιμότητα είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις πολιτικές καθώς και με τις
απαιτήσεις των ανάλογων προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ (π.χ.
ESPON, ESDP ,TEN-T, ERDF, CEF, CF), καθώς και με το Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο
αναπτυξιακού σχεδιασμού (π.χ. ΕΣΠΑ, ΣΕΣ), μεταφορών και περιβάλλοντος (π.χ.
Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και ΕΠ-ΕΠ, ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), και χωροταξίαςπολεοδομίας (π.χ. το Γενικό και τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης).
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• Παρακολούθηση (monitoring) είναι η συλλογή δεδομένων για μια
κατάσταση, δραστηριότητα ή πρόοδο με τη βοήθεια τεχνικών μεθόδων, με
σκοπό την εκτίμηση του επιπέδου των διαχρονικών μεταβολών που
προκαλούνται.
• Οι δείκτες (indicators) αποτελούν τη βάση για την αποτελεσματική
παρακολούθηση
–
–

–
–

Εργαλεία που αναπτύσσονται για να απλοποιήσουν την περιγραφή και την
εξήγηση ενός συστήματος ή μιας διαδικασίας.
Τους χρησιμοποιούμε για να παρατηρήσουμε, να περιγράψουμε και να
αξιολογήσουμε-συγκρίνουμε πραγματικές καταστάσεις, να διαμορφώσουμε
επιθυμητές καταστάσεις ή να συγκρίνουμε μια πραγματική με μια επιθυμητή
κατάσταση με απλό και κατανοητό τρόπο.
Ιδιαίτερα χρήσιμα εργαλεία σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο παρακολούθησης που
παρέχουν πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων καθώς και την ενημέρωση του
κοινού.
To κυρίαρχο κριτήριο πίσω από την εξειδίκευση ενός δείκτη είναι η
επιστημονική γνώση και κρίση.
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Η παρακολούθηση-ανάλυση-αξιολόγηση και τελικά μελέτη των χωρικών
επιδράσεων (Territorial Impact Assessment) έρχεται να συμπληρώσει τις
υπόλοιπες (κατασκευαστικές και περιβαλλοντικές) μελέτες ως εργαλείο και
μέσο μέτρησης των πολιτικών μεταφορών που εφαρμόζονται, προκειμένου να
καθορίσει τις άμεσες και έμμεσες επιδράσεις στο χώρο (εδαφική ενότητα ή
ζώνη) των έργων που κατασκευάζονται, λειτουργούν και επηρεάζουν, ειδικά
σε σχέση με την εδαφική συνοχή, δηλαδή τυχόν ανισότητες, απρόσμενες
συγκρούσεις με τις τοπικές συνθήκες ή τις υφιστάμενες πολιτικές.
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O όρος «εδαφική (ή χωρική) συνοχή»
συνοχή (Territorial Cohesion) αφορά την
οικονομική σύγκλιση (συνήθως του ΑΕΠ/κάτ. αλλά και άλλων δεικτών
μέτρησης της οικονομίας) την κοινωνική συνοχή (συνήθως της ανεργίας, της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού) αλλά και την πύκνωση των
σχέσεων συνεργασίας και τις ροές αγαθών και πληθυσμού, αλλά και
πληροφοριών & δεδομένων, μεταξύ διαφορετικών περιοχών (διοικητικών
χωρικών ενοτήτων), καθώς και την άρση της απομόνωσης και βελτίωση της
προσπελασιμότητάς τους. Πιο συνοπτικά, η εδαφική συνοχή μπορεί να οριστεί
ως η «ισορροπημένη κατανομή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων μεταξύ των
χωρικών ενοτήτων»
ενοτήτων
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•

Λειτουργικές επιδράσεις (δείκτες προσβασιμότητας/ροών/δικτύων)

•

Μορφολογικές επιδράσεις (δείκτες δραστηριοτήτων/συγκεντρώσεων/συνοχής)

•

Προγραμματικές επιδράσεις (δείκτες για σχεδιασμό/πολιτικές)
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Το ποσοστό των κατοίκων που έχουν πρόσβαση σε αστικά κέντρα μέσα
σε 30 λεπτά έχει αυξηθεί κατά 50%
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Χωρίς την ΕΟ

Με την ΕΟ
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• Θετικότερες τάσεις εξέλιξης του
πληθυσμού τη δεκαετία 2001-11 σε σχέση με
τη Χώρα (ο πληθυσμός παρέμεινε στάσιμος
σε περίοδο μείωσης στο σύνολο Χώρας).
• Τρεις από τις πέντε Περιφέρειες (οι δύο
στα άκρα της Ζώνης IV + η Κεντρική
Μακεδονία), δεν παρουσίασαν μείωση του
πληθυσμού τη δεκαετία 2001-2011.
• «Ανθεκτικότητα» των ΟΤΑ > 2.000
κατοίκων όλων των μεγεθών. Περιοχές με
έντονες τάσεις μείωσης πληθυσμού οι πολύ
μικρές Κοινότητες <2.000 κατοίκων.
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Ανασκόπηση επιδράσεων 2010
Αριθμός
τουριστικών
καταλυμάτων
(2007-2010)

Αριθμός
τουριστικών
καταλυμάτων
(2010-2013)

Αριθμός
τουριστικών
καταλυμάτων
(2007-2013)

Συνολικά, και βάσει των δεικτών που παρακολουθεί το
Σύνολο Ζώνης IV



Παρατηρητήριο
της
Εγνατίας
Οδού,
για την Περιφέρεια Ηπείρου
Ανατ. Μακεδονία &



Θράκη
η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού εκτιμάται πως σηματοδοτεί:



Δυτική
Μακεδονία
 υφιστάμενης


• Αναβάθμιση
της
δικτύωσης
Ήπειρος



πόλεις της Δυτικής
Μακεδονίας
αλλά
και
Θεσσαλία



Θεσσαλονίκης. 
Σύνολο Χώρας


Κεντρική Μακεδονία

 Αύξηση

 Μείωση

και σχέσης με τις
την αγορά της

 Σταθερότητα (+/-1)

• Δυναμική
προοπτική
της, ελλιπούς πριν την Εγνατία Οδό,
Μεταβολή θετικότερη
της Χώρας
Μεταβολή αρνητικότερη της Χώρας
δικτύωσης
και συνεργασίας με την Δυτική Μακεδονία, αλλά και
Μεταβολή στα ίδια επίπεδα με τη Χώρα
τις υπόλοιπες Περιφέρειας της Βόρειας Ελλάδας.

• Βελτίωση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων για την προσέλκυση
επενδύσεων και δραστηριοτήτων βιομηχανίας-βιοτεχνίας,
διαμετακομιστικών υπηρεσιών και τουρισμού, που δύναται να
συγκρατήσουν αλλά και να προσελκύσουν πληθυσμό.
• Προοπτική βελτίωσης της διασύνδεσης με τις αγορές των
πόλεων στις γειτονικές χώρες.
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Συνολικά, και βάσει των δεικτών που παρακολουθεί το
Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού, για την Περιφέρεια Ηπείρου
Ζώνης IV
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Ανατ. Μακεδονία &
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δικτύωσης και σχέσης με τις
Μακεδονία


πόλεις
της Δυτικής
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 αλλά και την αγορά της
Ήπειρος



Θεσσαλονίκης.
Θεσσαλία



προοπτική



της,



ελλιπούς

• Δυναμική
πριν την Εγνατία Οδό,
 Σταθερότητα (+/-1)
δικτύωσης
και συνεργασίας με την Δυτική Μακεδονία, αλλά και
Μεταβολή θετικότερη της Χώρας
αρνητικότερη της Χώρας
τις Μεταβολή
υπόλοιπες
Περιφέρειας της Βόρειας Ελλάδας.
Μεταβολή στα ίδια επίπεδα με τη Χώρα

Σύνολο Χώρας
 Αύξηση
 Μείωση

• Βελτίωση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων για την προσέλκυση
επενδύσεων και δραστηριοτήτων βιομηχανίας-βιοτεχνίας,
διαμετακομιστικών υπηρεσιών και τουρισμού, που δύναται να
συγκρατήσουν αλλά και να προσελκύσουν πληθυσμό.
• Προοπτική βελτίωσης της διασύνδεσης με τις αγορές των
πόλεων στις γειτονικές χώρες.
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Η αποτίμηση της εδαφικής συνοχής και ανάπτυξης είναι πολύ πιο σύνθετη.
 Επίπεδο ευημερίας 2007-13: μείωση του κκΑΕΠ στα ίδια επίπεδα με τη Χώρα.
Μεγαλύτερες μειώσεις στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία.
 Επίπεδο ανεργίας 2007-14: υπερδιπλασιασμός του ποσοστού ανεργίας, ωστόσο
θετικότερη εικόνα σε σχέση με τη Χώρα.
 Επίπεδο

μακροχρόνιας

ανεργίας

2007-14,

κατακόρυφη

αύξηση,

ωστόσο

θετικότερη εικόνα σε σχέση με τη Χώρα.
 Ποσοστό νέων (15-24 ετών) που δεν εργάζονται και δε συμμετέχουν σε
περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρτιση 2007-14: Σημαντική αύξηση με σχετικά
μικρότερους ρυθμούς όμως σε σύγκριση με τη Χώρα. Μεγαλύτερη η αύξηση στην
Ήπειρο.
 Διάρθρωση της παραγωγής 2007-12: αρνητικοί ρυθμοί στους τρεις τομείς
παραγωγής.
 Εξωτερικό εμπόριο 2007-13: Διατήρηση του περισσότερο εξαγωγικού προφίλ του
εμπορίου σε σύγκριση με τη Χώρα. Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στις Περιφέρειες
Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Θεσσαλίας το έτος 2013.
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http://observatory.egnatia.gr
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Combined analysis of the 14 Lisbon
indicators
Indicators:
Gross Domestic Product
Labour Productivity
Employment Rate
Employment rate of older workers
Gross Domestic Expenditure on Research and Development as
Share of GDP
Youth Education Attainment Level
Comparative Price Levels
Business Investment
At Risk of Poverty Rate
Dispersion of Regional Unemployment Rates
Long-term Unemployment Rate
Total Greenhouse Gas Emissions
Energy Intensity of the Economy
Volume of freight transport
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Διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα (εκατομ.), 2015

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
26%

ΗΠΕΙΡΟΣ
12%

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
50%

ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
12%

βαρέα οχήματα:
• κατά μέσο όρο, το 15% περίπου της
συνολικής κυκλοφορίας.
• Τα μεγαλύτερα ποσοστά
παρατηρούνται
α) στο ανατολικότερο τμήμα της
Εγνατίας Οδού (Α/Κ Αρδανίου –
Συνοριακός Σταθμός Κήπων), όπου το
2014 έφτασε το 28% και
β) στα οδικά τμήματα από Ιωάννινα έως
τον Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιάτιστας),
όπου το ποσοστό τους κυμαίνεται
μεταξύ 18-25%.

ΣΕΤΕΟ: Οι Δημόσιες Υποδομές ως μοχλός Ανάπτυξης – Η ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού και η ακύρωση του Αναπτυξιακού της ρόλου
Ιωάννινα, 2016.12.02

Η Εγνατία Οδός ως δημόσιος αυτοκινητόδρομος – Κοινωνικοί και οικονομικοί δείκτες

ΣΕΤΕΟ: Οι Δημόσιες Υποδομές ως μοχλός Ανάπτυξης – Η ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού και η ακύρωση του Αναπτυξιακού της ρόλου
Ιωάννινα, 2016.12.02

Η Εγνατία Οδός ως δημόσιος αυτοκινητόδρομος – Κοινωνικοί και οικονομικοί δείκτες

ΣΕΤΕΟ: Οι Δημόσιες Υποδομές ως μοχλός Ανάπτυξης – Η ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού και η ακύρωση του Αναπτυξιακού της ρόλου”
Ιωάννινα, 2016.12.02

Η Εγνατία Οδός ως δημόσιος αυτοκινητόδρομος – Κοινωνικοί και οικονομικοί δείκτες

ΣΕΤΕΟ: Οι Δημόσιες Υποδομές ως μοχλός Ανάπτυξης – Η ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού και η ακύρωση του Αναπτυξιακού της ρόλου
Ιωάννινα, 2016.12.02

Η Εγνατία Οδός ως δημόσιος αυτοκινητόδρομος – Κοινωνικοί και οικονομικοί δείκτες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ,
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ,
ΗΠΕΙΡΟΥ,
ΦΑΣΗ Α' - ΣΤΑΔΙΟ Α2: ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - εκπονήθηκε από τη Σύμπραξη «Θεώρημα Α.Ε. – Ροϊκός – Θ. Λώλος»
Λώλος»

• Η εικόνα των μεταφορικών υποδομών της Ηπείρου αναβαθμίστηκε σημαντικά με
την έναρξη λειτουργίας της Εγνατίας Οδού, αφού η τελευταία συνέβαλλε στην
άρση της χωρικής και λειτουργικής απομόνωσης της Περιφέρειας από την
υπόλοιπη χώρα. Το βόρειο τμήμα της Ηπείρου ωφελήθηκε περισσότερο από τη
συγκεκριμένη παρέμβαση.
• Η λειτουργία της Εγνατίας, που αναδεικνύεται σε βασικό αναπτυξιακό άξονα,
φαίνεται να αποτελεί τη σημαντικότερη διαφοροποίηση σε σχέση με την
ελκυστικότητα εγκατάστασης επιχειρήσεων.
• Επιπλέον, η λειτουργία της Εγνατίας Οδού και η εξέλιξη των λιμενικών έργων –
ειδικά σε σχέση με την καθυστέρηση των υπολοίπων έργων μεταφορών ενισχύει το βόρειο δίπολο Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας.
• Συνολικά η τουριστική δραστηριότητα της Ηπείρου έχει ενισχυθεί και από τη
λειτουργία της Εγνατίας Οδού και τη βελτίωση της προσβασιμότητας των
τουριστικών προορισμών της Περιφέρειας από τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα
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Η Εγνατία Οδός αποτελεί το κορυφαίο ολοκληρωμένο σύγχρονο έργο εθνικής και
διεθνούς εμβέλειας.
Η Εγνατία Οδός ως δημόσιος αυτοκινητόδρομος συνεισφέρει στη βελτίωση των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων.
Δεν αποτελεί όμως τη μόνη και ικανή συνθήκη για την περιφερειακή ανάπτυξη.
Αναγκαιότητα διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα της για την ανάπτυξη
συντονισμένων δράσεων και αποτελεσματικών συνεργασιών, προκειμένου να
υπάρξει πλήρης εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν για την
«περιφερειακή ανάπτυξη» και την «εδαφική συνοχή».
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Οι οδικές αφίξεις αλλοδαπών («μη κατοίκων»), μέσω των μεθοριακών σταθμών και
μέσω του οδικού δικτύου που διαχειρίζεται η ΕΟΑΕ εξελίχθηκε, μεταξύ 2009 και
2014, ως εξής:
2009 : 3.103.625 άτομα
2014 : 7.268.007 άτομα
+ 4.164.382 άτομα
↑ 134%
Η αύξηση καταδεικνύει τις δυνατότητες αξιοποίησης μιας δημόσιας υποδομής
σύγχρονης, ασφαλούς αλλά και οικονομικής στη χρήση, όπως είναι η Εγνατία
Οδός και οι Κάθετοι Άξονες (σήμερα) προς όφελος της περιφερειακής ανάπτυξης
και της εδαφικής συνοχής.
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Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!
Βασίλης Φούρκας,
Πολ. Μηχανικός (ΑΠΘ, 1993),
PhD Urban Cyberspace Planning (Univ. of Manchester, UK, 2001)
email: vfourkas@egnatia.gr
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