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Μεταφορικές υποδοµές στα Βαλκάνια και ∆ίκτυο-Πυρήνας
Η µελέτη για τις µεταφορικές υποδοµές στα Βαλκάνια1 (Regional Balkans Infrastructure
Study, Transport – REBIS, EC) ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2002 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο
του 2003. Χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως περιοχή µελέτης ορίζονται η
Αλβανία, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η Κροατία, η ΠΓ∆Μ και η Σερβία – Μοντενέγκρο
συµπεριλαµβανοµένου και του Κοσόβου. Στόχος της µελέτης αυτής είναι η παροχή στήριξης
στις χώρες αυτές για την ανάπτυξη των στρατηγικών που είναι απαραίτητες για την
ολοκλήρωση του µεταφορικού δικτύου – πυρήνα στα Βαλκάνια, καθώς και η ανάδειξη έργων
κατάλληλων για διεθνή συγχρηµατοδότηση.
Το δίκτυο αυτό αποτελείται από εκείνες τις µεταφορικές υποδοµές (οδικές – σιδηροδροµικές)
που είναι απαραίτητες για τη διασύνδεση των πέντε πρωτευουσών της περιοχής µελέτης
(Τίρανα, Σαράγιεβο, Ζάγκρεµπ, Σκόπια και Βελιγράδι) και των πόλεων Banja Luka, Pristina και
Podgorica µεταξύ τους, µε τις γειτονικές χώρες καθώς και µε στρατηγικά λιµάνια της
Αδριατικής. Επιπλέον, το δίκτυο αυτό περιλαµβάνει τον ποταµό ∆ούναβη, τα λιµάνια Durres,
Rijeka, Split, Dubrivnik, Ploce, Bar και Vlore καθώς και τα αεροδρόµια των πέντε
πρωτευουσών και των πόλεων Banja Luka, Split, Dubrovnik, Nis, Pristina και Podgorica. Η
διασύνδεση ορίζεται από αυτή τη µελέτη ως «ευρωπαϊκού επιπέδου» και αναφέρεται σε
συγκεκριµένα γεωµετρικά και φυσικά χαρακτηριστικά των µεταφορικών δικτύων, που
αναλύονται στη συνέχεια.
Ο σχηµατισµός του δικτύου αυτού βασίστηκε σε προηγούµενες µελέτες που αφορούσαν την
περιοχή αυτή και ενσωµατώνει και τις δικές τους προτάσεις. Η πρώτη προσπάθεια ορισµού
ενός βασικού δικτύου για την περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης ξεκίνησε
το 1991 µε τους Πανευρωπαϊκούς ∆ιαδρόµους, που ονοµάζονται και ∆ιάδροµοι του Ελσίνκι
από την πρώτη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε εκεί. Οι διάδροµοι αυτοί αποτελούν τη
ραχοκοκαλιά του µεταφορικού δικτύου των Βαλκανίων και η σηµασία τους έχει γίνει γενικά
αποδεκτή από όλα τα εµπλεκόµενα κράτη.
Επιπλέον, η µελέτη αυτή έλαβε υπόψιν της τα Ευρωπαϊκά Στρατηγικά ∆ίκτυα (The EU
Strategic Networks). Αυτά προέκυψαν από την ανάγκη για τον καθορισµό ενός πιο
λεπτοµερούς βασικού οδικού δικτύου στη Βαλκανική χερσόνησο. Έτσι, η µελέτη
«Μεταφορικές και ενεργειακές υποδοµές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (15/10/2001)2 όρισε το στρατηγικό δίκτυο των Βαλκανίων, στο οποίο πρέπει να
στοχεύουν οι επενδύσεις για µεταφορικές υποδοµές. Το δίκτυο αυτό καλύπτει τις βασικές
οδικές και σιδηροδροµικές συνδέσεις, τους εσωτερικούς υδάτινους διαδρόµους και τα λιµάνια
τους, τα αεροδρόµια, τα θαλάσσια λιµάνια και τους τερµατικούς σταθµούς. Η µελέτη για το
δίκτυο αυτό παρουσιάστηκε στα Τίρανα το Μάιο του 2001.
Λαµβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω καθώς και τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και µετά από
διαβουλεύσεις µε τις κρατικές αρχές, το πρόγραµµα REBIS κατέληξε στο δίκτυο-πυρήνα των
Βαλκανίων. Αυτό περιλαµβάνει του Πανευρωπαϊκούς ∆ιαδρόµους που διασχίζουν την περιοχή
καθώς και επιπλέον διαδροµές (routes) που διασυνδέουν περαιτέρω τις πόλεις της περιοχής
1
2

Η Βουλγαρία και η Ρουµανία δεν λαµβάνονται υπόψιν στη µελέτη αυτή.
“Transport and Energy Infrastructure in South East Europe” European Commission, 15/10/2001.
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µελέτης. Το δίκτυο οδικών µεταφορών (Χάρτης 1) περιλαµβάνει 6.000 km δρόµων και είναι
πυκνότερο του δικτύου ΤΙΝΑ. Αυτό συµβαίνει γιατί οι χώρες της Βαλκανικής είναι µικρότερες
και οι πρωτεύουσές τους απέχουν λιγότερο µεταξύ τους σε σχέση µε τις χώρες της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης, για τις οποίες σχεδιάστηκε το δίκτυο ΤΙΝΑ.
ΧΑΡΤΗΣ 1: Προτεινόµενο οδικό ∆ίκτυο – Πυρήνας
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ΧΑΡΤΗΣ 1α: Προτεινόµενο οδικό ∆ίκτυο-Πυρήνας στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας

Παρακάτω, στον Πίνακα 1 αναλύονται το οδικό αυτό δίκτυο σε Πανευρωπαϊκούς ∆ιαδρόµους
και ∆ιαδροµές (routes). Η ανάλυση αυτή παρουσιάζεται και στο Χάρτη 2.
Πίνακας 1: Ανάλυση του ∆ικτύου - Πυρήνα σε διαδρόµους και διαδροµές
∆ιαδροµή
1

Από
∆ιάδροµος Vb

Προς
Podgorica
Σύνορα Ελλάδος
∆ιάδροµος Vc
Vore
Σύνορα Ελλάδος

Podgorica
Tepelene

3
4
5

∆ιάδροµος X
∆ιάδροµος X
∆ιάδροµος Vc
(Serajevo)
Fier
∆ιάδροµος Vc
(Serajevo)
Σύνορα Ρουµανίας
∆ιάδροµος X

Μέσω
Αδριατικές ακτές
serajevo, Podgorica και
Durres
Banja Luka

6
7

Skopje
Nis

2
2a
2b
2c

∆ιαδροµή 4
Bar
Σύνορα Βουλγαρίας
Σύνορα
Μαυροβουνίου
∆ιαδροµή 2

Belgrade και Podgorica
Zajecar
Pristina
Pristina
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ΧΑΡΤΗΣ 2: ∆ιάδροµοι και ∆ιαδροµές του ∆ικτύου – Πυρήνα

Χάρτης 2α: ∆ιάδροµοι και ∆ιαδροµές
του ∆ικτύου-Πυρήνα στη διασυνοριακή
περιοχή της Ελλάδας
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Κατάσταση του ∆ικτύου – Πυρήνας

Βασικό συστατικό της µελέτης ήταν η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης του οδικού
δικτύου – πυρήνα. Βάση αυτής σχεδιάζονται τα έργα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη
ολοκληρωµένων µεταφορικών συνδέσεων που υπακούουν στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η
συλλογή των δεδοµένων βασίστηκε σε ερωτηµατολόγια για τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά
και την κατάσταση των δικτύων, τα οποία αποστάλθηκαν στις υπεύθυνες αρχές για τη
λειτουργία των οδικών και σιδηροδροµικών δικτύων.
Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του υφιστάµενου οδικού δικτύου ποικίλλουν. Κυµαίνονται από
δρόµους µε δύο λωρίδες και διατοµή µικρότερη των 7 m µέχρι δρόµους και
αυτοκινητοδρόµους τεσσάρων λωρίδων (Χάρτης 3). Γενικά, η χωρητικότητα των
υφιστάµενων δικτύων αντεπεξέρχεται στους φόρτους, µε κάποιες εξαιρέσεις µέσα και γύρω
στις βασικές πόλεις, όπου κάποιες βελτιώσεις είναι αναγκαίες.
Χάρτης 3: Γεωµετρία του Οδικού ∆ικτύου – Πυρήνα
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Χάρτης 3α: Γεωµετρία του Οδικού ∆ικτύου – Πυρήνα στη διασυνοριακή περιοχή της
Ελλάδας

Ο ∆ιάδροµος X έχει τέσσερις λωρίδες στο µεγαλύτερο µέρος του, µε εξαίρεση το νότιο τµήµα.
Αντίθετα, οι υπόλοιποι ∆ιάδροµοι σχηµατίζονται κυρίως από δρόµους µε δύο λωρίδες
κυκλοφορίας. Στο κέντρο της περιοχής µελέτης εντοπίζονται προβληµατικά σηµεία
(bottlenecks) συνολικού µήκους 870 km περίπου. Τα σηµεία αυτά φαίνεται πως χρειάζονται
διαπλάτυνση ή επαναχάραξη λόγω της ανεπαρκούς διατοµής, αφού το πλάτος τους είναι
µικρότερο των 7 m, δηλαδή του ελάχιστου ορίου που θέτει η ΕΕ.
Παρά το γεγονός πως οι διατοµές των οδικών δικτύων είναι σχετικά ικανοποιητικές, δε
φαίνεται να συµβαίνει το ίδιο και µε την κατάσταση του οδοστρώµατος. Πάνω από το 70%
του οδικού δικτύου – πυρήνα φαίνεται πως χρειάζεται κάποιου είδους επέµβαση στο
οδόστρωµα. Αναλυτικά ισχύουν τα εξής:
•

28% των δρόµων δεν αντιµετωπίζει κανένα πρόβληµα,

•

25% των δρόµων χρειάζεται καινούρια στρώση κυκλοφορίας,

•

24% των δρόµων χρειάζεται αποκατάσταση του οδοστρώµατος,
7
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•

•

12% των δρόµων χρειάζεται αντιολισθητική στρώση και καινούρια στρώση
κυκλοφορίας, και
11% των δρόµων χρειάζεται εντελώς καινούριο οδόστρωµα.

Υπάρχουν όµως πολλές διαφορές από χώρα σε χώρα. Το οδικό δίκτυο της Κροατίας για
παράδειγµα, βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της
περιοχής µελέτης. Αντίθετα, στην Αλβανία το οδικό δίκτυο είτε είναι πρόσφατα ανακαινισµένο
είτε χρειάζεται ανακατασκευή επειδή είναι σκυροστρωµένο και άρα δεν µπορεί να αντέξει τους
παρόντες και τους µελλοντικούς φόρτους.
Ο ∆ιάδροµος X βρίσκεται γενικά σε καλή κατάσταση σε ότι αφορά την ποιότητα του
οδοστρώµατος. Παρόλα αυτά χρειάζεται σε αρκετά σηµεία καινούρια στρώση κυκλοφορίας
και στα νότια τµήµατά του καινούριο αντιολισθητικό τάπητα. Η ποιότητα του οδικού δικτύου
φαίνεται στον Χάρτη 4.

ΧΑΡΤΗΣ 4: Ποιότητα του Οδικού ∆ικτύου – Πυρήνα
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ΧΑΡΤΗΣ 4α: Ποιότητα του Οδικού ∆ικτύου – Πυρήνα στη διασυνοριακή περιοχή της
Ελλάδας

Σηµαντικό τµήµα του δικτύου-πυρήνα είναι οι µεθοριακοί σταθµοί. Η διάλυση της
Γιουγκοσλαβίας δηµιούργησε πάνω από 5.000 km νέων εσωτερικών συνόρων στα Βαλκάνια,
αλλάζοντας παράλληλα τους κυκλοφοριακούς φόρτους. Η ποιότητα των διακρατικών
µετακινήσεων στην περιοχή εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τους χρόνους αναµονής στους
µεθοριακούς σταθµούς – που συχνά είναι µεγάλοι. Οι µεθοριακοί σταθµοί της περιοχής
µελέτης και µια πρώτη αξιολόγηση της κατάστασής τους παρουσιάζονται στο Χάρτη 5.
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ΧΑΡΤΗΣ 5: Μεθοριακοί Σταθµοί και η κατάστασή τους

Χάρτης 5α: Μεθοριακοί Σταθµοί στη
διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας
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Και οι πέντε χώρες της περιοχής µελέτης συµµετέχουν σε διακρατικούς οργανισµούς,
συµφωνίες και προγράµµατα που σχετίζονται µε θέµατα που αφορούν µεθοριακούς
σταθµούς. Σε αυτούς περιλαµβάνονται:
Το Σύµφωνο Σταθερότητας των Βαλκανίων (Balkan Stability Pact). Στο πλαίσιο αυτού του
συµφώνου προβλέπονται και εµπορικές συµφωνίες.
Η Πρωτοβουλία για τη Συνεργασία στη νοτιοανατολική Ευρώπη (Southeast Europe Cooperation Initiative – SECI). Αυτός ο οργανισµός εστιάζει τη δράση του στην καταπολέµηση
της διαφθοράς.
Το πρόγραµµα CARDS της ΕΕ που περιλαµβάνει την υποστήριξη των εµπορικών συναλλαγών
µέσω προγραµµάτων αναβάθµισης των τελωνίων, ενδυνάµωσης των εθνικών θεσµών και
βελτίωσης της µεταφορικής υποδοµής.
Το πρόγραµµα της Παγκόσµιας Τράπεζας για τη ∆ιευκόλυνση του Εµπορίου και των
Μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (World Bank Trade and Transport Facilitation in
Southeast Europe Program – TTFSE). Αυτό στοχεύει στη µείωση της διαφθοράς γενικά αλλά
και ειδικότερα στους µεθοριακούς σταθµούς και στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών
στους µεθοριακούς σταθµούς.
Μέσω των προγραµµάτων TTFSE της Παγκόσµιας Τράπεζας και CARDS της ΕΕ διοχετεύτηκαν
στην περιοχή στην περίοδο 2000 – 2003, 64 και 117 εκ. € αντίστοιχα.
Γενικά, το πρόγραµµα REBIS εστιάζεται στη βελτίωση της υποδοµής. Τα προβλήµατα στους
µεθοριακούς σταθµούς είναι κατά βάση κανονιστικού και διαδικαστικού χαρακτήρα. Έχει ήδη
γίνει αρκετή δουλειά για τη βελτίωση της κατάστασης, τόσο σε θεσµικό επίπεδο όσο σε σχέση
µε τη βελτίωση της υποδοµής και των παρεχόµενων υπηρεσιών. Παρόλα αυτά, υπάρχουν
ακόµα αρκετοί µεθοριακοί σταθµοί οι οποίοι δεν έχουν ανακαινιστεί.

Κυκλοφορία στο δίκτυο-πυρήνα
Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της µελέτης αναπτύχθηκε ένα µοντέλο πρόβλεψης
κυκλοφορίας οχηµάτων και αγαθών για το δίκτυο – πυρήνα. Με τη χρήση αυτού του
µοντέλου έγιναν προβλέψεις µε ορίζοντα 20ετίας. Το µοντέλο σχεδιάστηκε µε στόχο να
αποτελέσει µια κοινή βάση αναφοράς και για µελέτες σκοπιµότητας επιµέρους τµηµάτων του
δικτύου – πυρήνα. Το µοντέλο χρησιµοποιεί ως έτος αναφοράς το 2003 και κάνει προβλέψεις
για τους φόρτους του 2006, 2015, 2025. Στηρίζεται σε Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών
(GIS) έτσι ώστε να είναι εφικτή η χαρτογραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων του.
Η κατάσταση των µεταφορών στην περιοχή µελέτης άρχισε να βελτιώνεται µετά από µια
δύσκολη περίοδο, στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Στο Χάρτη 6 παρουσιάζονται οι
προβλεπόµενοι για το 2006 Μέσοι Ηµερήσιοι Φόρτοι (ADT) – υιοθετώντας ένα ενδιάµεσο
σενάριο σε ότι αφορά την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής µελέτης. Η πρόβλεψη δε
λαµβάνει υπόψιν τυχόν αλλαγές στο υφιστάµενο καθεστώς έκδοσης visa. Το τελευταίο µπορεί
να µεταβάλλει αρκετά το εµπόριο και τους κυκλοφοριακούς φόρτους στην περιοχή µελέτης.
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ΧΑΡΤΗΣ 6: Προβλεπόµενοι φόρτοι κυκλοφορίας για το 2006 (ενδιάµεσο σενάριο)

Μακροπρόθεσµες Επενδύσεις
Ο σχεδιασµός των επενδύσεων σε µακρό-χρονικό διάστηµα είχε ως γνώµονα µια ποιότητα
µεταφορικής υποδοµής κοινά αποδεκτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο (acceptable European
Standard). Λήφθηκε φυσικά υπόψιν και το αναγκαίο κόστος για ένα τέτοιο εγχείρηµα. Σκοπός
αυτού του σχεδιασµού είναι η καταγραφή των απαραίτητων επενδύσεων για την εξάλειψη
των προβληµατικών σηµείων του δικτύου (bottlenecks) µέσα σε 12 χρόνια. Αυτό δε σηµαίνει
βέβαια πως όλα τα έργα που προτείνονται από αυτή τη µελέτη είναι εφικτό να
χρηµατοδοτηθούν αφού δεν µπορούν να χαρακτηριστούν όλα τους βιώσιµα.
Οι προδιαγραφές που προτείνονται από τη µελέτη αυτή βασίζονται στην Ευρωπαϊκή
Συµφωνία για τις Βασικές ∆ιεθνείς Μεταφορικές Αρτηρίες (Main International Traffic Arteries –
AGR). Η ταχύτητα µελέτης (design speed) που χρησιµοποιείται είναι τα 80 km/h για όλους
τους απλούς αλλά και ταχείας κυκλοφορίας δρόµους και τα 120 km/h για τους
αυτοκινητόδροµους. Η ταχύτητα µελέτης έχει µειωθεί σε συγκεκριµένες περιπτώσεις
περιορισµένου µήκους µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Επιπλέον, οι προδιαγραφές της AGR
προτείνουν ως ελάχιστη διατοµή ασφαλτοστρωµένου δρόµου µε 2 λωρίδες κυκλοφορίας τα
7m κατά προτίµηση µε πλακόστρωτα ερείσµατα. Οι δρόµοι µε διατοµή µικρότερη των 7m
πρέπει να διαπλατυνθούν και να αποκτήσουν σκληρά ερείσµατα.
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Για τον προσδιορισµό του κόστους των προτεινόµενων έργων χρησιµοποιήθηκαν ως πηγές οι
αρµόδιες εθνικές αρχές. Το κόστος ανά µονάδα προσδιορίστηκε για τα βασικά µέρη του
δικτύου. ∆εν ήταν όµως σε θέση όλες οι εθνικές αρχές να παρέχουν ακριβή στοιχεία σχετικά
µε το κόστος. Επιπλέον, χρησιµοποιήθηκαν τα (επικαιροποιηµένα) στοιχεία για το ανά µονάδα
κόστος από το πρόγραµµα ΤΙΝΑ. Οι όποιες διαφορές παρατηρούνται σήµερα ανάµεσα στα
κράτη της περιοχής µελέτης αναµένεται να εξαλειφθούν σταδιακά µε την προσέγγιση του
ευρωπαϊκού επιπέδου ευηµερίας. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται το κόστος των
µακροπρόθεσµων επενδύσεων για το οδικό δίκτυο-πυρήνα και στο Χάρτη 7 η χωρική
κατανοµή των επενδύσεων.

Πίνακας 2: Αξία προτεινόµενων µακροπρόθεσµων επενδύσεων
∆ιάδροµος /
∆ιαδροµή

Επενδύσεις σε δρόµους

(εκ. €)

∆ιάδροµος Vb

421

∆ιάδροµος Vc

461

∆ιάδροµος VIII

409

∆ιάδροµος X

689

∆ιάδροµος Xa

27

∆ιάδροµος Xb

132

∆ιάδροµος Xc

75

∆ιάδροµος Xd

75

∆ιαδροµή Νο.1

672

∆ιαδροµή Νο.2

463

∆ιαδροµή Νο.3

150

∆ιαδροµή Νο.4

256

∆ιαδροµή Νο.5

20

∆ιαδροµή Νο.6

144

∆ιαδροµή Νο.7

231

∆ιαδροµή Νο.9
∆ιαδροµή Νο.10
∆ιαδροµή Νο.11
Σύνολο

4.225

13

Εγνατία Οδός Α.Ε. – Παρατηρητήριο: Μεταφορικές υποδοµές στα Βαλκάνια και ∆ίκτυο-Πυρήνας, Σεπτ. 2005

ΧΑΡΤΗΣ 7: Θέση των προτεινόµενων επενδύσεων σε οδικό δίκτυο

ΧΑΡΤΗΣ 7α: Θέση των
προτεινόµενων επενδύσεων σε
οδικό δίκτυο στη διασυνοριακή
περιοχή της Ελλάδας
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Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το κόστος συντήρησης έτσι ώστε να διατηρηθεί η ποιότητα του
δικτύου σε αποδεκτά επίπεδα. Το ετήσιο κόστος συντήρησης των έργων ανέρχεται σε 10.000
– 15.000 € ανά χιλιόµετρο. Το παραπάνω ισοδυναµεί µε 100 – 150 εκ. € ανά έτος για τη
συντήρηση του οδικού και σιδηροδροµικού δικτύου, µε το 60% να οδηγείται στο οδικό
δίκτυο.
Επιπλέον, στη µελέτη REBIS υπολογίστηκε το ποσοστό του ΑΕΠ κάθε χώρας που απαιτείται
για τα προτεινόµενα έργα. Συγκεκριµένα, υπολογίστηκε η αξία του ΑΕΠ της κάθε χώρας για
τα επόµενα 12 χρόνια (από το 2003 µέχρι και 2015) και εκφράστηκε η αξία των
προτεινόµενων επενδύσεων ως ποσοστό του αθροιστικού ΑΕΠ (Πίνακας 3).
Πίνακας 3: Επενδύσεις σε µεταφορικές υποδοµές ως ποσοστό του ΑΕΠ
Άθροισµα του
ΑΕΠ 20032015

Αλβανία
Βοσνία - Ερζεγοβίνη
Κροατία
ΠΓ∆Μ
Σερβία και Μοντενέγκρο
Σύνολο

εκ. €
102.410
99.420
407.491
69.880
233.322
912.523

Επενδύσεις σε
οδικά δίκτυα

εκ. €
607
889
1.084
341
1.304
4.225

% ΑΕΠ
0,59%
0,89%
0,27%
0,49%
0,56%
0,46%

Επενδύσεις σε
σιδηροδροµικά
δίκτυα

εκ. €
821
1.584
2.549
1.233
5.861
12.048

% ΑΕΠ
0,8%
1,6%
0,6%
1,8%
2,5%
1,3%

Συνολικές
επενδύσεις

εκ. €
1.428
2.473
3.633
1.878
7.165
16.577

% ΑΕΠ
1,4%
2,5%
0,9%
2,7%
3,1%
1,8%

Στο πρόγραµµα ΤΙΝΑ είχε τεθεί ως ανώτατο όριο το 1,5% του ΑΕΠ της κάθε χώρας για την
επένδυση σε µεταφορικές υποδοµές. Ακολουθώντας το ίδιο όριο, φαίνεται πως στη Βοσνία και
Ερζεγοβίνη, στην ΠΓ∆Μ και στη Σερβία και στο Μοντενέγκρο οι προτεινόµενες επενδύσεις
είναι αρκετά µεγάλες. Παρόλα αυτά, το δίκτυο – πυρήνας είναι, όπως προαναφέρθηκε, αρκετά
πιο πυκνό από αυτό του δικτύου ΤΙΝΑ αφού οι χώρες των Βαλκανίων είναι πιο µικρές σε
µέγεθος. Οπότε ένα υψηλότερο ποσοστό επενδύσεων σε µεταφορικές υποδοµές µπορεί να
θεωρηθεί αποδεκτό. Φαίνεται όµως πως στη Σερβία και στο Μοντενέγκρο θα είναι αρκετά
δύσκολο να βρεθεί χρηµατοδότηση για τόσο µεγάλο αριθµό έργων.
Για το σχεδιασµό των προτεινόµενων µακροπρόθεσµων επενδύσεων χρησιµοποιήθηκαν τα
αποτελέσµατα του µοντέλου πρόβλεψης. Έχοντας ως βάση τους προβλεπόµενους για το 2015
φόρτους (ADT) καθορίστηκαν οι ανάγκες του δικτύου – πυρήνα έτσι ώστε να συµφωνεί µε τα
πρότυπα του AGR, να είναι ικανό να αντεπεξέλθει στους προβλεπόµενους φόρτους και να
µπορεί το οδόστρωµα να αντεπεξέλθει στην κυκλοφορία χωρίς ιδιαίτερα υψηλό κόστος.
Τα έργα προτάθηκαν από τις τοπικές αρχές και αξιολογήθηκαν από τη µελετητική οµάδα.
Προφανώς δεν υιοθετήθηκαν όλες οι προτάσεις τους γιατί πολλές από αυτές δεν ήταν
βιώσιµες. ∆ηλαδή οι προβλεπόµενοι φόρτοι για το 2015 δε δικαιολογούσαν τέτοια επένδυση.
Ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο του συστήµατος µεταφορών για την παροχή ποιοτικών
µεταφορικών υπηρεσιών είναι οι µεθοριακοί σταθµοί. Παρά το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς
έχουν βελτιωθεί, υπάρχει ακόµα ένας σηµαντικός αριθµός µεθοριακών σταθµών που
χρειάζονται συντήρηση. Συνολικά, 14 σταθµοί χρειάζονται βελτιώσεις ενώ για άλλους 11
χρειάζεται περαιτέρω µελέτη. Για τους πρώτους έχει υπολογιστεί ότι θα απαιτηθούν 50 εκ. €
Στο χάρτη 8 παρουσιάζονται οι µεθοριακοί σταθµοί της περιοχής µελέτης που χρειάζονται
κάποιου είδους παρέµβαση.
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ΧΑΡΤΗΣ 8: Μεθοριακοί σταθµοί που χρειάζονται κάποιου είδους παρέµβαση

Συνδυασµένες µεταφορές
Γενικά, στις Βαλκανικές χώρες µετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας οι φόρτοι είναι αρκετά
χαµηλοί και οι µεταφορικές υπηρεσίες όχι καλά οργανωµένες. Επιπλέον, στις περισσότερες
χώρες η ζήτηση για µεταφορές διακρατικές µεταφορές (διεθνές εµπόριο) οφείλεται κυρίως
στις εισαγωγές προϊόντων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ανισορροπιών στις
µεταφορικές υπηρεσίες, αφού τα φορτηγά αναγκάζονται να επιστρέψουν άδεια.
Πέρα από τα παραπάνω υφίστανται και θεσµικές αιτίες που δεν επέτρεψαν µέχρι τώρα την
ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών. Κατ’ αρχήν δεν υπάρχει η πολιτική βούληση για
κάτι τέτοιο. Επιπλέον, οι λειτουργικές δυσκολίες για τη διαχείριση τέτοιου είδους µεταφορικών
υπηρεσιών φαίνεται πως αποτελούν ένα ακόµα εµπόδιο. Έρευνα για τις υφιστάµενες
συνθήκες στον τοµέα των συνδυασµένων µεταφορών στην περιοχή µελέτης κατέδειξε τα
εξής αδύνατα σηµεία:
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•

Πρόσβαση στην αγορά: απελευθέρωση των υπηρεσιών συνδυασµένων
µεταφορών.

•

Ανάγκη για τη θεσµοθέτηση κινήτρων για
µεταφορικών υπηρεσιών.

την ανάπτυξη τέτοιων

Στην πράξη, λόγω της υφιστάµενης κατάστασης (χαµηλοί φόρτοι, ανισορροπίες στις
µεταφορικές υπηρεσίες, αδύναµη οργάνωση των συνδυασµένων µεταφορών) η βελτίωση της
µεταφορικής υποδοµής για την υποστήριξη των µεταφορών τύπου εµπορευµατοκιβωτίων
(container) θεωρείται ένα µεσοπρόθεσµο έργο. Όλοι οι υφιστάµενοι τερµατικοί σταθµοί δεν
χρησιµοποιούνται ιδιαίτερα. Σύµφωνα µε τη µελέτη, η δράση για τις συνδυασµένες
µεταφορές πρέπει µεσοπρόθεσµα να εστιαστεί στη βελτίωση του οργανωτικού, θεσµικού και
κανονιστικού πλαισίου.
Οι µεταφορές εµπορευµατοκιβωτίων στην περιοχή µελέτης αντιστοιχούν µόλις στο 0,5% των
συνολικών φόρτων. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα χαµηλό συγκρινόµενο µε το 4% που
ισχύει στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης. Το µεγαλύτερο µέρος των µεταφορών αυτών
προέρχονται από διαµπερείς – διεθνείς µετακινήσεις, συνήθως από λιµάνι σε λιµάνι. Οι
εσωτερικές µεταφορές µε εµπορευµατοκιβώτια στην περιοχή µελέτης είναι σχεδόν
ανύπαρκτες καθώς οι ντόπιοι µεταφορείς δε χρησιµοποιούν αυτή την τεχνική. Η τοπική
αγορά, µε εξαίρεση τις διεθνείς – διαµπερείς µεταφορές, δε φαίνεται εξοικειωµένη µε τις
συνδυασµένες µεταφορές.
Γίνεται κατανοητό λοιπόν πως πέρα από τα προβλήµατα υποδοµών, σηµαντικός περιοριστικός
παράγοντας για την προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών είναι η έλλειψη γνώσης για τα
πλεονεκτήµατα που ένα τέτοιο εγχείρηµα µπορεί να προσφέρει. Μεσοπρόθεσµα, η ζήτηση για
τέτοιου είδους µεταφορικές υπηρεσίες, που είναι ούτως ή άλλως χαµηλή, δεν πρόκειται να
απαιτήσει πρόσθετες υποδοµές. Για την ανάπτυξη αυτού του τοµέα η µελέτη REBIS προτείνει
την εκπόνηση τεσσάρων νέων µελετών: α) Έρευνα αγοράς και χωρητικότητας, β)
Οργανωτική µελέτη, γ) Μελέτη πολιτικής και δ) Μελέτη µακροπρόθεσµων επενδύσεων.
Πέρα από την περαιτέρω έρευνα, η µελέτη REBIS καταλήγει στις εξής θέσεις για τη ανάπτυξη
των συνδυασµένων µεταφορών µεσοπρόθεσµα:
•

Την ανάπτυξη των συναφών πολιτικών µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται
η
απελευθέρωση
των
λειτουργιών
συνδυασµένων
µεταφορών,
δηµοσιονοµικά κίνητρα προς όφελος των συνδυασµένων µεταφορών,
εξαίρεση από τους δασµολογικούς κανονισµούς, κλπ.

•

Την ανάπτυξη στρατηγικών αγοράς. Σε µέσο και µάκρο χρονικό διάστηµα,
δεδοµένης της γεωστρατηγικής θέσης της Βαλκανικής χερσονήσου, ο κλάδος
των µεταφορών είναι πολλά υποσχόµενος.

•

Αποσαφήνιση των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του συστήµατος των
συνδυασµένων µεταφορών.
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Λιµάνια του δικτύου – πυρήνα
Οι Βαλκανικές χώρες έχουν λιµάνια στην Αδριατική Θάλασσα, τα οποία γενικά είναι
απαραίτητα για τη µεταφορά πετρελαίου και άλλων αγαθών ενώ παρατηρείται αύξηση των
εµπορευµατοκιβωτίων στην Rijeka. Έξω από την περιοχή µελέτης το λιµάνι Koper στη
Σλοβενία καθώς και το λιµάνι της Θεσσαλονίκης είναι σηµαντικά για τις µεταφορές προς και
από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και το Μοντενέγκρο και την ΠΓ∆Μ.
Πολλά από τα λιµάνια της περιοχής ακόµα προσπαθούν να εξυπηρετήσουν πολλές αγορές
καθώς δεν έχει παρατηρηθεί ακόµα ιδιαίτερη εξειδίκευση µεταξύ των λιµανιών. Αυτή
αναµένεται να ενταθεί µε την αύξηση της εµπορευµατικής κίνησης παράλληλα µε το µεταξύ
τους ανταγωνισµό.
Σε ότι αφορά την αύξηση της κίνησης στα λιµάνια της περιοχής µελέτης, αυτή αναµένεται να
είναι µεγαλύτερη από αυτή των σιδηροδροµικών µετακινήσεων και µικρότερη από αυτή των
οδικών. Αναµένεται δηλαδή να αυξηθεί η κίνηση µεταξύ 40% - 100% µέχρι το 2015.
Σε κάθε περίπτωση όµως, πρέπει να αναζητηθούν εκείνοι οι θαλάσσιοι διάδροµοι που είναι
ικανοί να αντικαταστήσουν οδικές διαδροµές. Τέτοιο παράδειγµα αποτελεί η θαλάσσια
σύνδεση της περιοχής µελέτης µε την Ιταλία εναλλακτικά της οδικής.
Τα λιµάνια που εντάσσονται στο δίκτυο – πυρήνα βρίσκονται στις εξής πόλεις: α) Rijeka, β)
Split, γ) Dubrovnik, δ) Ploce, ε) Bar, στ) Durres, ζ) Vlore.

Αεροδρόµια του δικτύου – πυρήνα
Πολλές µελέτες3 έχουν γίνει σχετικά µε το θέµα τον αεροµεταφορών στις χώρες τις περιοχής
µελέτης. Όλες καταλήγουν στο ότι πρέπει να γίνει αρκετή δουλειά για να ανακάµψει ο κλάδος
των αεροµεταφορών. Σε ότι αφορά τις υποδοµές, το θέµα πρέπει να διερευνηθεί
περισσότερο. Όπως όµως και µε τις συνδυασµένες µεταφορές, πρέπει πρώτα να λυθούν
θεσµικά προβλήµατα και κατόπιν τα προβλήµατα µε τις υποδοµές. Τα αεροδρόµια που
εντάσσονται στο δίκτυο πυρήνα βρίσκονται στις εξής πόλεις: α) Banja Luka, β) Split, γ)
Dubrvnik, δ) Nis, ε) Pristina, στ) Podgorica.

Παρατηρητήριο µεταφορών – SEETO
Για την παρακολούθηση της εξέλιξης του δικτύου – πυρήνα προτείνεται η ίδρυση ενός
Παρατηρητηρίου Μεταφορών ως µια τεχνική γραµµατεία του όλου σχεδίου. Ο ακριβής τίτλος
είναι Παρατηρητήριο Μεταφορών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South-Eastern Europe Transport
Observatory – SEETO). Βασικοί στόχοι του SEETO είναι:
Η προετοιµασία ετήσιων και πολυετών σχεδίων δράσης.
3

Για περισσότερες λεπτοµέρειες: Air Traffic Infrastructure Regional Study (ATIRS).
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•

Η ανάδειξή του ως ένα αναγνωρισµένο
πληροφοριών για το δίκτυο – πυρήνα.

κέντρο

τεκµηρίωσης

και

•

Η λειτουργία και η διαχείριση ενός Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών
µε δεδοµένα και πληροφορίες για το δίκτυο – πυρήνα.

Στα πλαίσια υλοποίησης των παραπάνω στόχων, το SEETO ανέπτυξε µία βάση δεδοµένων, η
οποία χρησιµοποιείται για την παρακολούθηση του δικτύου – πυρήνα. Η βάση αυτή
χρησιµοποιεί εναρµονισµένα µε την ΕΕ και το πρόγραµµα ΤΙΝΑ δεδοµένα. Περιλαµβάνει
δεδοµένα σχετικά µε την κατάσταση του υφιστάµενου δικτύου, µε τα έργα που βρίσκονται σε
εξέλιξη καθώς και µε τα έργα που σχεδιάζονται. Τα δεδοµένα αυτά συλλέγονται µε τη βοήθεια
των εθνικών αρχών µε σταθερή συχνότητα. Μακροπρόθεσµα, αναµένεται να είναι εφικτή η
πρόσβαση στη βάση δεδοµένων µέσω του διαδικτύου παράλληλα µε εφαρµογές web – GIS.
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