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ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Ευρεία βιβλιογραφία και ανάλυση εµπειριών
από την Ελλάδα και τα Ευρωπαϊκά κράτη

ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
• Η αύξηση της ζήτησης για µετακινήσεις, (αστικές και υπεραστικές
περιοχές, µεταφορές επιβατών και εµπορευµάτων) και ιδιαίτερα
των οδικών ως αποτέλεσµα της οικονοµικής ανάπτυξης.
• Η συµφόρηση ως συνέπεια της µη ισόρροπης κατανοµής
ανάµεσα στα µέσα µεταφορών και της µη εσωτερίκευσης του
εξωτερικού κόστους.
• Μεγάλη διαφοροποίηση στις παρεχόµενες υπηρεσίες ανάµεσα
στα µεταφορικά µέσα αλλά και ανάµεσα στις διαφορετικές
περιοχές.

ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (Λευκή Βίβλος 2001)
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Αναζωογόνηση Σιδηροδρόµων
Βελτίωση ποιότητας οδικών εµπορευµατικών µεταφορών
Προώθηση θαλάσσιων και ποτάµιων µεταφορών
Συµφιλίωση αεροπορικών µεταφορών µε το περιβάλλον
Επίτευξη διατροπικότητας
Υλοποίηση ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών
Ενίσχυση οδικής ασφάλειας
Καθιέρωση αποτελεσµατικής πολιτικής τιµολόγησης
Αναγνώριση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων χρηστών
Ανάπτυξη ποιοτικών αστικών συγκοινωνιών
Επιστράτευση έρευνας και τεχνολογίας
∆ιαχείριση της παγκοσµιοποίησης
Ανάπτυξη µεσο- και µάκρο-πρόθεσµων στόχων

ΟΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
• υφιστάµενη στρεβλή ανάπτυξη συστήµατος µεταφορών
• έλλειψη ορισµένων υποδοµών
• ανύπαρκτο κανονιστικό πλαίσιο (τουλάχιστον στην πράξη)
• απουσία συνολικής στρατηγικής
• ανεπάρκεια µηχανισµών εφαρµογής
• απουσία συστηµατικής παρακολούθησης
• διαθεσιµότητα προϋπολογισµών (ΚΠΣ, Αθήνα 2004)
• σηµαντικό επιστηµονικό δυναµικό
• υψηλή προσαρµοστικότητα χρηστών

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α∆ΡΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Το κόστος της συµφόρησης στο αστικό και υπεραστικό οδικό
δίκτυο ξεπερνά ετησίως τα 200 δις δραχµές.
Το κόστος των 300.000 ατυχηµάτων µε 75.000 τραυµατίες και
2.200 νεκρούς ξεπερνά ετησίως τα 800 δις δραχµές.
Το κόστος της ατµοσφαιρικής ρύπανσης λόγω των µεταφορών
ξεπερνά ετησίως τα 100 δις δραχµές.
Στα παραπάνω κόστη δεν έχει συνυπολογιστεί
το κόστος του πόνου, της θλίψης και της οδύνης
για τον τραυµατισµό, την αρρώστια, ή τον θάνατο.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
• Καθορισµός ποσοτικών στόχων
• Προσδιορισµός βασικών αρχών
• Επιλογή κατευθύνσεων
• Ανάπτυξη σχεδίου εφαρµογής

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Ο καθορισµός συγκεκριµένων ποσοτικών στόχων µε συγκεκριµένο
χρονικό ορίζοντα αποτελεί το απαραίτητο µέσο για την επιτυχία της
στρατηγικής διότι:
• αποσαφηνίζει τι είναι επιθυµητό και τι όχι
• αποδεικνύει τη πραγµατική δέσµευση της Πολιτείας
• αποτελεί κίνητρο για όλους τους εµπλεκόµενους
• επιτρέπει την ποσοτικοποιηµένη παρακολούθηση της προόδου

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
• Η σωστή διαχείριση των µεταφορικών συστηµάτων (βιώσιµη
λειτουργία, κλπ) είναι σηµαντικότερη από την ίδια την ανάπτυξή
τους (κατασκευή έργων κλπ).
• Ο συνδυασµός στρατηγικής µεταφορών µε τις στρατηγικές
ανάπτυξης των άλλων συστηµάτων (πχ χρήσεις γης, νέες
τεχνολογίες,κλπ) αποτελεί βασική προϋπόθεση.
• ∆ιαχείριση των αντιθέσεων µε τη δηµοσιοποίηση των θετικών και
αρνητικών επιπτώσεων και µέσα από θεσµοθετηµένο, ειλικρινή
και επαρκώς χρηµατοδοτούµενο διάλογο.
• Αξιοποίηση των ιδιαιτεροτήτων της Ελλάδας.

ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
1.
2.
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Αναβάθµιση ποιότητας εξυπηρέτησης του πολίτη
Προώθηση µέσων µαζικής µεταφοράς
Έλεγχος χρήσης ΙΧ
Βελτίωση οδικής ασφάλειας
Έλεγχος ρύπανσης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Εσωτερίκευση εξωτερικού κόστους
∆ιασφάλιση βιωσιµότητας των συστηµάτων
Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Ολοκληρωµένη
Προσέγγιση

Αποτελεσµατική
Εφαρµογή

∆ιαχρονική
Συνοχή

Επίτευξη των στόχων του Στρατηγικού Σχεδίου

Ενεργός
Συµµετοχή

Ποσοτικοποιηµένη Παρακολούθηση

Προσδιορισµός Στόχων

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Εκπόνηση ειδικής µελέτης για τον καθορισµό της στρατηγικής
2. Υιοθέτηση και θεσµοθέτηση εθνικής στρατηγικής
(µέσα από θεσµοθετηµένη, ειλικρινή και αποτελεσµατική
διαδικασία διαλόγου)
3. Προγραµµατισµός των µέσων υλοποίησης
- προϋπολογισµός
- χρονοδιάγραµµα
- θεσµικό πλαίσιο
- συντονιστική αρχή
4. Συστηµατική παρακολούθηση προόδου
(ποσοτικοποιηµένοι δείκτες απόδοσης)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Οι µεγάλες θυσίες είναι εύκολα αποδεκτές,
οι µικρές καθηµερινές θυσίες είναι οι πιο δύσκολες
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