ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ι

Γ Ι

"_ ι

Γι

II

Μελέτες 4 2
Δ. Θ. Αθανασακόπουλου
ου

Τιμολογιακή
και επενδυτική πολιτική
των μεταφορών:
Η περίπτωση
των ελληνικών χερσαίων
εμπορευματικών μεταφορών

I C

•

Ι

Ι

Αθήνα 1994

ι ί—^

Τιμολογιακή
και επενδυτική πολιτική
των μεταφορών:
Η περίπτωση
των ελληνικών χερσαίων
εμπορευματικών μεταφορών

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Μελέτες 4 2
Τιμολογιακή
και επενδυτική πολιτική
των μεταφορών:
Η περίπτωση
των ελληνικών χερσαίων
εμπορευματικών μεταφορών

Δημητρίου Θ. Αθανασακόπουλου
Επιστημονικού Ερευνητή ΚΕΠΕ

Αθήνα 1994

Copyright 1994
του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
Ιπποκράτους 22,106 80Αθήνα
ISBN: 960-341-003-9

Οι γνώμες και κρίσεις που περιέχει η εργασία αυτή είναι του συγγραφέα και δεν
αντιπροσωπεύουν αναγκαία γνώμες ή κρίσεις του Κέντρου
Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.

6

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΙΣΜΟΥ
ΕΡΕΥΝΩΝ

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ιδρύθηκε το
1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία "Κέντρον Οικονομικών
Ερευνών", με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικονομικών προβλημάτων
της Ελλάδας, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών και τη συνεργασία με άλλα
επιστημονικά ιδρύματα.
Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και διάρθρωση και του ανα
τέθηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: (α) Η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων,
μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδίων
προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και προγραμμά
των δημόσιων επενδύσεων, συμφωνάμε τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζει η
κυβέρνηση, (β) Η παρακολούθηση και ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθε
σμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, καθώςκαι η κατάρτιση προτάσεων για τηλήψη των κατάλληλων μέτρων, (γ) Η επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε
θέματα προγραμματισμού και οικονομικής ανάπτυξης.
Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε Ολους τους
πιο πάνω τομείς. Διεξάγει συστηματικές έρευνες πάνω σε βασικά θέματα της ελληνι
κής οικονομίας, εκπονεί σχέδια προγραμμάτων ανάπτυξης, παρακολουθεί τις βρα
χυχρόνιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην οικονομι
κή επιστήμη και τον προγραμματισμό και οργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια.
Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η δημοσίευση 'μελε
τών" και "στατιστικών σειρών", που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών του
ΚΕΠΕ, και "εκθέσεων", που τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα συλλογικής
εργασίας ομάδων επιστημόνων, οι οποίες συνιστώνται για την εκπόνηση αναπτυξια
κών προγραμμάτων. Επίσης δημοσιεύονται από το Κέντρο "εργασίες για συζήτηση"
προσκεκλημένων επιστημόνων ή μελών του προσωπικού του Ιδρύματος.
Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά ιδρύ
ματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πληροφορίες
πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικονομικής
έρευνας, συμβάλλοντας και με αυτό τον τρόπο στην προαγωγή της οικονομικής επι
στήμης στη χώρα.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Οι μεταφορές, λόγω του καθοριστικού ρόλου τους στην εξέλιξη της οικονομίας
και των σημαντικών πόρων που απαιτούν για την υποδομή τους, είναι φυσικό να βρί
σκονται υπό κυβερνητικό έλεγχο, προκειμένου να αποβούν αποτελεσματικές, υπό την
έννοια ότι θα εκτελούνται με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και θα εξυπηρετούν τους
καταναλωτές όλων των εισοδηματικών τάξεων.
Η επίτευξη, όμως, των ανωτέρω σκοπών, πολλές φορές έχει δυσμενή οικονομικά
αποτελέσματα στις μεταφορικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε αυτές που διαθέτουν τεχνική
υποδομή, και ως εκ τούτου πρέπει να επιχορηγηθούν. Επομένως η κυβέρνηση, παράλ
ληλα με την εφαρμογή των ανωτέρω πολιτικών, πρέπει να γνωρίζει ακριβώς τα κόμι
στρα και το έργο των μέσων μεταφοράς στο επίπεδο του ανταγωνισμού, για να εκτιμή
σει και να καλύψει με την κατάλληλη επιχορήγηση το μέγεθος των ζημιών των
μεταφορικών επιχειρήσεων που προέρχονται από την τιμολόγηση σε οριακό κόστος ή
από άλλες πολιτικές σκοπιμότητες. Δεδομένου όμως ότι ο τομέας των μεταφορών πα
ρουσιάζει εκτεταμένη πολυπλοκότητα αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των κομίστρων, του
κόστους και των μεταφερόμενων εμπορευμάτων όλων των μέσων μεταφοράς, για να εί
ναι αξιόπιστες οι ανωτέρω εκτιμήσεις, θα πρέπει να προέρχονται από υποδείγματα γε
νικής οικονομικής ισορροπίας, τα οποία να περιλαμβάνουν, κατά το δυνατό, όλες τις
ανωτέρω αλληλεξαρτήσεις.
Ο συγγραφέας, έχοντας λάβει υπόψη τις σύγχρονες διεθνείς μεθοδολογίες, προ
σπαθεί να εξειδικεύσει τα κατάλληλα οικονομετρικά υποδείγματα για την εκτίμηση
των παραμέτρων που καθορίζουν εκείνες τις κατευθυντήριες γραμμές τιμολογιακής
και επενδυτικής πολιτικής των μεταφορών, τις οποίες οι μεταφορικές επιχειρήσεις
πρέπει να ακολουθήσουν για να έχουμε αποτελεσματικότερες μεταφορές. Στα υπο
δείγματα αυτά, που είναι γενικής οικονομικής ισορροπίας, έχουν εξειδικευθεί οι
συναρτήσεις οριακού κόστους και ζήτησης των μεταφορών από τις υποκείμενες
συναρτήσεις παραγωγής, οι οποίες λαμβάνουν την υπερβατική λογαριθμική μορφή
(translog), ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν στα υποδείγματα -προςβελ τίωση των
εκτιμήσεων των παραμέτρων- τόσο το πολυδιάστατο προϊόν των μεταφορών όσο και
οι τεχνολογικές μεταβλητές.
Η ανωτέρω μεθοδολογία εφαρμόζεται για πρώτη φορά στις ελληνικές χερσαίες
εμπορευματικές μεταφορές και, παρά τη σχετική έλλειψη των αναγκαίων στοιχείων,
δίνει αξιόλογα συμπεράσματα, καθώς και πρωτοποριακές μεθόδους εκτίμησηςβασι9

κών μεγεθών των μεταφορών αυτών, όπως π.χ. τον επιπέδου τεχνολογίας των χερ
σαίων ελληνικών μεταφορικών μέσων, τον οριακού κόστους, των ανταγωνιστικών
τιμών κτλ. Η Cota μεθοδολογία θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλες κατηγορίες
των ελληνικών μεταφορών, εφόσον, βέβαια, δημιονργηθούν οι αναγκαίες προς τις
απαιτήσεις των υποδειγμάτων πηγές παροχής στοιχείων.
Καθηγητής ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΡΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
Επιστημονικός Δ ιευθυντής
Κέντρο Προγραμματισμού
και Οικονομικών Ερευνών
Φεβρουάριος, 1994
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Η προεργασία για την έρευνα της μελέτης αυτής άρχισε το 1984. Ουσιαστικά
όμως άρχισε να υλοποιείται από το 1986, όταν έγινε μια σημαντική βελτίωση των δι
ευκολύνσεων τον Η/Υ του ΚΕΠΕ που προμηθεύτηκε παράλληλα τοΠρόγραμμα TSP,
δεδομένου ότι με το παλαιό σύστημα του Η/Υ ήταν σχεδόν αδύνατο να εκτιμηθούν τα
πολύ εξειδικευμένα οικονομετρικά μοντέλα που υιοθετούνται στη μελέτη.
Μετά από αρκετό χρόνο που δαπανήθηκε για την επεξεργασία ενός εκτεταμένου
όγκου στοιχείων, για τις εργασίες στον Η/Υ και για τη σύνταξη του κειμένου, η μελέτη
υποβλήθηκε για πρώτη φορά στην Επιτροπή Μελετών του ΚΕΠΕ τον Οκτώβριο του
1989, όπου ύστερα από αρκετές τροποποιήσεις στο αρχικό κείμενο, με βάση τις προ
τάσεις των εσωτερικών και εξωτερικών κριτών, έλαβε την οριστική της μορφή τον
Ιούνιο του 1993.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στους υπευθύνους των Υπηρεσιών του ΟΣΕ για
το μεγάλο ενδιαφέρον τους και την προθυμία που έδειξαν στο διάστημα εκπόνησης
της μελέτης. Θερμά ευχαριστώ τους κ.κ. Σ. Κοέν, αρχιμηχανικό της Διεύθυνσης
Οργάνωσης Μελετών Προγράμματος (ΔΟΜΠ), και Γ.Σαρλά, τμηματάρχη της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) του ΟΣΕ, για την αμέριστη βοήθεια
τους στη μεθόδευση της συγκέντρωσης και επεξεργασίας ενός μεγάλου όγκου αδημο
σίευτων στοιχείων. Επιθυμώ επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Προϊ
στάμενο της Υπηρεσίας Στατιστικής του Υπουργείου Συγκοινωνιών κ. Σ. Δήμα, για
την παροχή αδημοσίευτων στοιχείων και εκτιμήσεων που αφορούσαν τις μεταφορές
με φορτηγά αυτοκίνητα. Ευχαριστίες οφείλω εξάλλου στην κα Ε. Σουλτανάκη για τη
γλωσσική και τυπογραφική επιμέλεια του κειμένου καθώς και στις κυρίες Μ. Μερα
κλή και Ξ. Ααγανοπούλου, για τις προσπάθειες τους να φέρουν εις πέρας την έκδοση
αυτού του βιβλίου. Αξίζει τέλος να μνημονευθεί η ουσιαστική συμβολή των τεσσάρων
κριτών της μελέτης, πούμε τα εποικοδομητικά τους σχόλια συνέβαλαν στη βελτίωση
του περιεχομένου και την καλύτερη παρουσίαση του κειμένου. Τέλος, οφείλω να εκ
φράσω τις ευχαριστίες μου στον κ. Λθ. Μπαλφονσια, για τις χρήσιμες υποδείξεις του.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ θ. Α ΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟ
Ιούνιος 1994
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα μελέτη, αφού γίνει αρχικά μια συστηματική παρουσίαση
των αρχών της οικονομίας που διέπουν τις μεταφορές, αναπτύσσονται, με βά
ση τη σύγχρονη μεθοδολογία, τα κατάλληλα οικονομετρικά υποδείγματα που
προσδιορίζουν τις κατευθυντήριες γραμμές ορθολογικής τιμολογιακής και
επενδυτικής πολιτικής τους.
Η εφαρμογή των υποδειγμάτων αυτών στις ελληνικές μεταφορές περιο
ρίζεται λόγω έλλειψης στοιχείων στις χερσαίες εμπορευματικές μεταφορές.
Επειδή και σε αυτή την κατηγορία των μεταφορών υπήρξε αρκετά μεγάλη
δυσκολία παροχής ακριβών στοιχείων, λόγω της ασταθούς αγοράς τους και
της πληθώρας των ατομικών επιχειρήσεων μεταφορών με φορτηγά, η μελέτη
βασίστηκε σε προσεγγιστικές εκτιμήσεις των μεταφορικών έργων και των τε
χνολογικών μεταβλητών των 49 μεγαλύτερων μεταφορικών επιχειρήσεων
φορτηγών που τηρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 383/76 και εκτελούν μεταφο
ρές στις περιοχές που συνυπάρχει και το σιδηροδρομικό δίκτυο κανονικού
πλάτους. Παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αυτές λόγω του μεγέθους τους
παρέχουν στοιχεία με ικανοποιητική για τις εκτιμήσεις των υποδειγμάτων
προσέγγιση, το δείγμα τους δεν είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου των επι
χειρήσεων μεταφορών με φορτηγά και ως εκ τούτου οι εκτιμήσεις των κομί
στρων και του μεταφορικού έργου αναμένεται να παρουσιάζουν απόκλιση
από την πραγματικότητα. Επιπλέον κατά την εφαρμογή των υποδειγμάτων
υιοθετήθηκαν ισχυρές υποθέσεις, κυριότερες των οποίων είναι η εξειδίκευση
τους με τις τιμές κρατικής παρέμβασης και η θεώρηση δεδομένου του ανταγω
νισμού που υπάρχει μεταξύ των πολυάριθμων μεταφορικών μονάδων φορτη
γών.
Παρά τους πιο πάνω όμως περιορισμούς, η συμβολή της έρευνας αυτής
στην ανάπτυξη ορθολογικών πολιτικών τιμών και επένδυσης στις ελληνικές
μεταφορές είναι αξιόλογη όχι τόσο από άποψη ακρίβειας των εκτιμήσεων των
κομίστρων και των μεταφορικών έργων, όσο από τις αποτελεσματικότερες
21

μεθόδους που εισάγει στον υπολογισμό των παραπάνω μεγεθών σε σχέση με
αυτές που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα, εφόσον τα εν λόγω μεγέθη εκτιμώνται
διαρθρωτικά από υποδείγματα τα οποία περιέχουν τον ανταγωνισμό μεταξύ
των μεταφορικών μέσων και την επίδραση των τεχνολογικών μεταβλητών στο
κόστος κατά κατηγορία αποστολών. Επιπλέον οι δυσκολίες εφαρμογής των
υποδειγμάτων αυτών στον κλάδο των ελληνικών μεταφορών θα μπορέσουν
μελλοντικά να αρθούν, εάν οι μεταφορικές επιχειρήσεις προσαρμοστούν
προς τις νέες μεθόδους καταχώρησης των πρωτογενών στοιχείων που εισάγο
νται για την κάλυψη των αναγκών εξειδίκευσης τους.

22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΕΠΙΔΙΩΞΕΙ! ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΑΕΤΗΣ

Οι μεταφορές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παραγωγικής διαδι
κασίας. Οι υπηρεσίες τους χρησιμοποιούνται ως εισροές σε όλες σχεδόν τις
κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες. Επομένως, λόγω του καθοριστικού
ρόλου που διαδραματίζουν στην εξέλιξη της οικονομίας και των σημαντικών
εθνικών πόρων που απαιτούν για την υποδομή τους, είναι φυσικό να βρίσκο
νται υπό κυβερνητικό έλεγχο προκειμένου να εκτελούνται με το χαμηλότερο
δυνατό κόστος και να εξυπηρετούν τους καταναλωτές όλων των εισοδηματι
κών τάξεων.
Εντούτοις, ο παρεμβατισμός στις μεταφορές που εφαρμοζόταν μέχρι
τώρα με διάφορα κριτήρια, τα οποία διέφεραν απο χώρα σε χώρα, όχι μόνο
δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αλλά δημιούργησε μεγάλα οικονο
μικά προβλήματα στα μεταφορικά μέσα με ελλιπή υποδομή και στις πτωχές
τάξεις των καταναλωτών των υπηρεσιών των μεταφορών, ιδιαίτερα στην τά
ξη των αγροτών. Για τον λόγο αυτό πολλοί ερευνητές με πρωτεργάτη τον
Meyer το 1959, σκέφθηκαν την απελευθέρωση των μεταφορών (deregula
tion), η οποία άρχισε να εφαρμόζεται σε ευρύτατη κλίμακα σε πολλές ανα
πτυγμένες χώρες την τελευταία δεκαετία.
Οι υποστηρικτές της κατάργησης του παρεμβατισμού στις μεταφορές
στηρίζουν τις απόψεις τους στο σκεπτικό ότι τα ελεγχόμενα κόμιστρα δημι
ουργούν στα ανταγωνιστικά μεταφορικά μέσα χαμηλά έσοδα για εκείνες τις
αποστολές των εμπορευμάτων όπου δεν ειδικεύονται, εφόσον τις μεταφορές
αυτές εκτελούν με υψηλό κόστος. Εάν επομένως οι τιμές των μεταφορών απε
λευθερωθούν, το κάθε μέσο μεταφοράς θα μπορούσε να θέσει υψηλότερα κό
μιστρα για τις μεταφορές στις οποίες δεν ειδικεύεται και χαμηλότερα κόμι
στρα για τις μεταφορές που ειδικεύεται και, κατ' αυτό τον τρόπο, θα
μπορούσε να προκύψει μια ανακατανομή του μεταφορικού έργου μεταξύ των
23

ανταγωνιστικών μέσων, έτσι ώστε το κάθε ένα από αυτά να εκτελεί κατά κα
νόνα τις μεταφορές στις οποίες έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Στην περίπτω
ση αυτή οι συνθήκες της αγοράς των μεταφορών προσαρμόζονται στο επίπεδο
της ανταγωνιστικής ισορροπίας, όπου οι μεταφορές εκτελούνται με το ελάχι
στο δυνατό κόστος.
Η απελευθέρωση όμως των μεταφορών και η ανταγωνιστική ισορροπία
δεν πραγματοποιείται χωρίς κόστος. Οι Friedlaender και Spady το 1980,
χρησιμοποιώντας μοντέλα γενικής ισορροπίας για τις χερσαίες μεταφορές
των ΗΠΑ, απέδειξαν ότι κατά τη μετάβαση στην ανταγωνιστική ισορροπία,
σημαντικές ζημίες πραγματοποιούνται στις μεταφορικές επιχειρήσεις και
στους καταναλωτές των υπηρεσιών των μεταφορών, οι οποίες θα πρέπει να
καλυφθούν από την Κυβέρνηση με επιχορήγηση. Στην περίπτωση αυτή, επομέ
νως, η Κυβέρνηση επιχορηγεί με αντάλλαγμα τις αποτελεσματικότερες μετα
φορές.
Οι πιο πάνω ζημίες αποδίδονται στη μη αποτελεσματική αναλογία των
σταθερών και των μεταβλητών συντελεστών παραγωγής των μεταφορικών
επιχειρήσεων, εφόσον τα μοντέλα γενικής ισορροπίας που ερμηνεύουν την
τιμολογιακή πολιτική των μεταφορών, λόγω της μεγάλης εποχικότητας της
ζήτησης και της σχετικά σταθερής προσφοράς, εξειδικεύονται σε βραχυχρό
νια βάση και, ως εκ τούτου, οι σταθεροί συντελεστές παραγωγής και τα λει
τουργικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων των μεταφορών θεωρούνται,
στην πολιτική αυτή, δεδομένα. Επομένως είναι αναγκαία, παράλληλα με την
τιμολογιακή πολιτική, και η εφαρμογή στις μεταφορές ενός επενδυτικού
προγράμματος προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της υποδομής των με
ταφορικών μέσων, έτσι ώστε οι μεταφορές να εκτελούνται αποτελεσματικά
με την ελάχιστη επιχορήγηση.
Η ανάπτυξη όμως της υποδομής των μεταφορικών επιχειρήσεων που
διαθέτουν μεγάλο κεφάλαιο υποδομής, όπως ο σιδηρόδρομος, έχει ως συνέ
πεια την πτώση των οικονομιών μεγέθους των επιχειρήσεων αυτών που οφεί
λεται στην επέκταση του εξοπλισμού τους, πράγμα το οποίο οδηγεί σε αύξηση
της επιχορήγησης στήριξης της τιμολόγησης σε οριακό κόστος. Η επιχορήγηση
αυτή μπορεί να καλυφθεί τότε, είτε με την αύξηση του μεταφορικού έργου, είτε
με την εγκατάλειψη τμημάτων της γραμμής με χαμηλή πυκνότητα κυκλοφο
ρίας.
Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι το πρόβλημα στις μεταφορές δεν είναι
εάν θα καταργηθεί ή όχι η κυβερνητική παρέμβαση σε αυτές, αλλά το πώς θα
καταργηθεί αυτή. Δηλαδή πώς θα πρέπει να αναπτυχθεί η κατάλληλη μεθοδο24

λογία προκειμένου να εκτιμηθούν τα κόμιστρα και το μεταφορικό έργο των
ανταγωνιστικών μέσων μεταφοράς στο επίπεδο της ανταγωνιστικής ισορρο
πίας, για να υπολογιστούν και να καλυφθούν με την κατάλληλη επιχορήγηση
οι ζημίες των μεταφορικών επιχειρήσεων και των καταναλωτών των μεταφο
ρών που προέρχονται από την εφαρμογή της τιμολόγησης σε οριακό κόστος ή
από άλλες πολιτικές σκοπιμότητες της Κυβέρνησης, οι οποίες είναι αντίθετες
με την αποτελεσματικότητα των μεταφορών. Δεδομένου ότι ο τομέας των με
ταφορών παρουσιάζει εκτεταμένη πολυπλοκότητα αλληλεξαρτήσεων μεταξύ
των κομίστρων, του κόστους και των μεταφερόμενων εμπορευμάτων όλων
των μέσων μεταφοράς, θα πρέπει, για να είναι αξιόπιστες οι εκτιμήσεις αυτές,
να βασίζονται σε μοντέλα γενικής ισορροπίας. Επιπλέον λόγω της πολυσύν
θετης μορφής του προϊόντος των μεταφορών, οι συναρτήσεις των μοντέλων
θα πρέπει να είναι αρκετά εύκαμπτες, ώστε να μπορούν να ενσωματώνουν το
πολυδιάστατο προϊόν και τις οικονομικές και τεχνολογικές μεταβλητές των
μεταφορικών μέσων. Τα τελευταία χρόνια, οι Christensen, Jorgenson και
Law ανέπτυξαν μια αρκετά χρήσιμη μορφή συνάρτησης για τον σκοπό αυτό,
την υπερβατική λογαριθμική (translog), η οποία είναι το ανάπτυγμα μιας
δευτεροβάθμιας σειράς Taylor της συνάρτησης παραγωγής. Η εισαγωγή αυτής
της συνάρτησης στα μοντέλα της γενικής ισορροπίας, που έγινε από πολλούς
ερευνητές, καθώς και η τελειοποίηση των μοντέλων οικονομετρικών εκτιμή
σεων, επέτρεψαν την τελευταία δεκαετία να γίνουν εκτιμήσεις των κομίστρων
και του οριακού κόστους των μεταφορών με αρκετά ικανοποιητική προσέγγι
ση.
Η παρούσα μελέτη, ακολουθώντας τις σύγχρονες διεθνείς επιτεύξεις
αντιμετώπισης των προβλημάτων εξειδίκευσης των μοντέλων των μεταφορών
και ιδιαίτερα τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν από τους Friedlaender και
Spady για τις χερσαίες μεταφορές των ΗΠΑ, έχει ως βασικό σκοπό την ανά
πτυξη συνεπών μοντέλων της αγοράς των ελληνικών μεταφορών, με βάση τα
οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν τα υπάρχοντα προβλήματα και να προσ
διοριστούν οι βασικές γραμμές χάραξης ορθολογικών πολιτικών τιμολόγη
σης και επένδυσης των μεταφορών αυτών.
Η μικρή εξέλιξη της υποδομής των ελληνικών μεταφορών και η ανοργά
νωτη δομή των μεταφορικών επιχειρήσεων καθιστούν προβληματική την
εφαρμογή προγραμματισμένων πολιτικών τιμολόγησης και επένδυσης, οι
οποίες να προσδιορίζονται από τις εκτιμήσεις τέτοιας μορφής μοντέλων, λό
γω της απόκλισης της συμπεριφοράς των μεταβλητών των θεωρητικών αυτών
μοντέλων από την πραγματικότητα και της ανυπαρξίας ακριβών πρωτογενών
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στοιχείων για την εξειδίκευση των μεταβλητών. Εντούτοις το θεωρητικό πλαί
σιο ανάπτυξης τους συμβάλλει αποτελεσματικά στον καθορισμό των κα
τευθυντήριων γραμμών ανάπτυξης των ελληνικών μεταφορών και εισάγει για
πρώτη φορά χρήσιμες μεθοδολογίες ορθολογικών εκτιμήσεων των βασικών
μεταβλητών για την εφαρμογή των πολιτικών τιμολόγησης και επένδυσης.
Όπως, π.χ., ο ορθολογικός προσδιορισμός του οριακού κόστους, του κεφα
λαίου υποδομής, των ανταγωνιστικών τιμών μεταφοράς κτλ.
Στη μεθοδολογία ανάπτυξης των πιο πάνω μοντέλων έχουν εξειδικευθεί
οι νεοκλασικές συναρτήσεις κόστους και ζήτησης από τις υφιστάμενες συναρ
τήσεις παραγωγής, οι οποίες λαμβάνουν τη μορφή της υπερβατικής λογαριθ
μικής συνάρτησης, ώστε να μπορούν να ενσωματώνουν, για τη βελτίωση των
εκτιμήσεων των παραμέτρων, τόσο το πολυδιάστατο προϊόν των μεταφορών,
όσο και τις τεχνολογικές μεταβλητές.
Τα παραπάνω μοντέλα, τα οποία είναι μοντέλα γενικής ισορροπίας, βρί
σκονται υπό γενικευμένη μορφή, ώστε να είναι κατάλληλα να εφαρμοστούν σε
ένα οποιοδήποτε συνδυασμό μεταφορικών μέσων και για οποιεσδήποτε κατη
γορίες μεταφερόμενων εμπορευμάτων. Εντούτοις, λόγω έλλειψης στοιχείων
για τα περισσότερα ελληνικά μεταφορικά μέσα και για μια εκτεταμένη διαίρε
ση των εμπορευμάτων κατά κατηγορίες, η εφαρμογή τους περιορίζεται στις
χερσαίες εμπορευματικές μεταφορές και στις ευρύτατες κατηγορίες μεταφε
ρόμενων εμπορευμάτων: των βιομηχανικών και των αγροτικών και λοιπών
προϊόντων. Κατά τις εκτιμήσεις των μεταφορών αυτών προέκυψαν αξιόλογα
συμπεράσματα, τέτοια όπως η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σιδη
ρόδρομου και του φορτηγού, με τον προσανατολισμό του πρώτου στις μετα
φορές των αγροτικών και λοιπών προϊόντων και του δεύτερου στις μεταφο
ρές των βιομηχανικών προϊόντων, η κατά προσέγγιση εκτίμηση των ζημιών
των μεταφορικών επιχειρήσεων των πιο πάνω μέσων και των καταναλωτών,
που προέρχονται από την πολιτική τιμολόγησης σε οριακό κόστος, η ανάγκη
ανάπτυξης του ελληνικού σιδηρόδρομου για την καταπολέμηση της ελλειμμα
τικότητας του και η ανάγκη οργάνωσης των επιχειρήσεων των μεταφορών με
ΔΧ φορτηγά σε μεγάλες επιχειρήσεις, όταν ο ελληνικός σιδηρόδρομος ανα
πτυχθεί.
Ακόμη και στην ανάπτυξη του πιο πάνω περιοριστικού μοντέλου των ελ
ληνικών χερσαίων μεταφορών προέκυψαν σημαντικά προβλήματα εξειδί
κευσης των μεταβλητών, λόγω έλλειψης στοιχείων για τις τεχνολογικές μετα
βλητές και το προϊόν των πολυάριθμων μεταφορικών επιχειρήσεων
φορτηγών που εκτελούν έργο στις περιοχές που συνυπάρχει και το σιδηρο26
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δρομικό δίκτυο. Εντούτοις, οι προσεγγιστικές εκτιμήσεις που ελήφθησαν από
τις 49 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της βιομηχανίας των μεταφορών, με φορτηγά
που εκτελούν μεταφορές στις εν λόγω περιοχές, δεν απείχαν πολύ από την
πραγματικότητα, ώστε να δημιουργήσουν σημαντικές αλλοιώσεις στη μορφή
των καμπυλών ζήτησης και προσφοράς και τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων
ήταν γενικά στατιστικά σημαντικά, ώστε το τεχνολογικό επίπεδο των επιχει
ρήσεων αυτών να έχει εκτιμηθεί με ικανοποιητική προσέγγιση.
Η συστηματική ανάπτυξη της μελέτης απαιτεί τη διαίρεση του κειμένου
της σε δύο μέρη. Στο Πρώτο Μέρος, το οποίο είναι θεωρητικό και γενικό,
αναλύονται οι σύγχρονες διεθνείς επιτεύξεις και μεθοδολογίες ανάπτυξης
των μοντέλων τιμολογιακής και επενδυτικής πολιτικής των μεταφορών.
Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 1 γίνεται η ανάλυση της δομής της αγοράς των
μεταφορών και εντοπίζονται τα μειονεκτήματα μιας πολιτικής τιμών των με
ταφορών, η οποία βασίζεται στις κλασικές πολιτικές παρέμβασης, ενώ στο
Κεφάλαιο 2 αναπτύσσεται η ορθολογική πολιτική τιμών, η οποία βασίζεται
στην απελευθέρωση των μεταφορών και προσεγγίζει προς το επίπεδο της
ανταγωνιστικής ισορροπίας που εξασφαλίζει μια αποτελεσματική κατανομή
των πόρων. Τέλος, στο Κεφάλαιο 3 αναπτύσσεται η πολιτική των επενδύσεων
των μεταφορών, σαν μια μετάβαση της εκτιμώμενης βραχυχρόνιας γενικής
ισορροπίας στη μακροχρόνια. Αυτό είναι αναγκαίο για εκείνα τα μεταφορικά
μέσα, τα οποία διαθέτουν μεγάλη υποδομή και δεν έχουν διευθετήσει τον εξο
πλισμό τους στο άριστο επίπεδο. Στο Δεύτερο Μέρος, το οποίο είναι περισ
σότερο ειδικό, αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση των ελληνικών χερσαίων
εμπορευματικών μεταφορών και εφαρμόζεται στις μεταφορές αυτές το γενι
κευμένο μοντέλο τιμολογιακής και επενδυτικής πολιτικής, το οποίο έχει ανα
πτυχθεί στο Πρώτο Μέρος. Το περιοριστικό αυτό μοντέλο αναφέρεται στις
μεταφορές εκείνες που εκτελούνται στις περιοχές που συνυπάρχουν το οδικό
και το σιδηροδρομικό δίκτυο κανονικού πλάτους και περιλαμβάνει δύο
συγκεντρωτικές κατηγορίες εμπορευμάτων : τα βιομηχανικά, και τα αγροτικά
και λοιπά προϊόντα.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ
ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ
1.1. Η δομή της αγοράς των μεταφορών
Η αγορά των υπηρεσιών των μεταφορών είναι πολυσύνθετη. Κατ' αυτό
τον τρόπο διακρίνουμε, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή που λαμβάνουν
χώρα οι αποστολές των εμπορευμάτων και των επιβατών, αγορές αστικών,
υπεραστικών και διεθνών μεταφορών και, ανάλογα με το μέσο μεταφοράς που
εκτελούνται, αγορές σιδηροδρομικών, οδικών, θαλάσσιων και αεροπορικών
μεταφορών. Οι μορφές των εν λόγω αγορών είναι ποικίλες και κυμαίνονται
από μονοπώλιο, όπως είναι οι σιδηροδρομικές μεταφορές σε πολλές χώρες,
μέχρι μονοπωλιακό ανταγωνισμό, όπως είναι οι μεταφορές με φορτηγά, και
οι μεταφορές με ταξί στα αστικά κέντρα. Επιπλέον, η πολυπλοκότητα της
αγοράς των μεταφορών ενισχύεται και από το πολυδιάστατο προϊόν τους,
την ανομοιογένεια των μεταφορικών επιχειρήσεων από άποψη φορέα -δημό
σιου, ιδιωτικού- και σκοπού -κερδοσκοπικού, κοινωνικού- και από την πε
ριφερειακή διάσταση του προϊόντος του εισοδήματος και της απασχόλησης.
Στην πολυσύνθετη αγορά των μεταφορών, τα μεταφορικά μέσα τα οποία
προσφέρουν υπηρεσίες, που είναι στενά υποκατάστατα μεταξύ τους, βρίσκο
νται σε συνεχή ανταγωνισμό προκειμένου να ικανοποιήσουν τις προτιμήσεις
των χρηστών, που βασίζονται σε τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως είναι
η ταχύτητα, η ασφάλεια, η συχνότητα, η άνεση κτλ. Επομένως, στον ανταγωνι
σμό των μεταφορικών μέσων η ποιότητα εκτός από την τιμή παίζει σημαντικό
ρόλο και κάθε οικονομική έρευνα που γίνεται για τις μεταφορές θα πρέπει να
βασίζεται στον παράγοντα αυτόν. Επειδή η ποιότητα των μεταφορών διαφέρει
σημαντικά μεταξύ των επιχειρήσεων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες
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μεταφορικών μέσων, εφόσον αυτά έχουν διαφορετική υποδομή, θα ήταν περισ
σότερο αποτελεσματικό η έρευνα της αγοράς των μεταφορών να βασίζεται κα
τά κύριο λόγο στη συγκριτική ανάλυση μεταξύ διαφορετικών αγορών και λιγό
τερο στη μερική ανάλυση των ίδιων αγορών. Το γεγονός αυτό μάς παρέχει τη
δυνατότητα να θεωρήσουμε στις εκτιμήσεις, χωρίς μεγάλη απόκλιση από την
πραγματικότητα, τις μεταβολές των επιμέρους αγορών δεδομένες. Κατ' αυτό
τον τρόπο η αγορά των μεταφορών θεωρείται ως ένα ολιγοπώλιο, αποτελού
μενο από ένα μικρό αριθμό μεταφορικών επιχειρήσεων, όπου η καθεμία είναι
αντιπροσωπευτική του συνόλου των επιχειρήσεων του ίδιου μέσου.
1.1.1. Η ποιότητα ως βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας
Οι μεταφορικές ανάγκες της κάθε χώρας καλύπτονται από ένα σύνολο
μεταφορικών μέσων, των οποίων το ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό της
μεταφορικό έργο κυμαίνεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τον βαθμό τε
χνολογικής εξέλιξης της υποδομής τους.
Τα μεταφορικά μέσα μπορούμε να κατατάξουμε, ανάλογα με τον χώρο
στον οποίο κινούνται, σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Σε εκείνα που χρησιμοποι
ούν φυσική υποδομή, όπως είναι τα πλοία και τα αεροπλάνα, και σε εκείνα
που χρησιμοποιούν τεχνητή όπως είναι ο σιδηρόδρομος και το αυτοκίνητο.
Επιπλέον υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα χαρακτηριστικά των προσφε
ρόμενων υπηρεσιών τόσο μεταξύ των μέσων που κινούνται σε φυσική υποδο
μή (αεροπλάνο,πλοίο) όσο και μεταξύ των μέσων που κινούνται σε τεχνητή
υποδομή (σιδηρόδρομος, αυτοκίνητο). Οι ιδιαιτερότητες αυτές καθιστούν τα
μεταφορικά μέσα λιγότερο ή περισσότερο κατάλληλα στις διάφορες κατηγο
ρίες μεταφορών. Κατ' αυτό τον τρόπο ο σιδηρόδρομος και το πλοίο πλεονε
κτούν στις μαζικές μεταφορές εμπορευμάτων μικρής αξίας και στις μεγάλες
αποστάσεις, τα φορτηγά στις μεταφορές εμπορευμάτων μεγάλης αξίας (βιο
μηχανικά προϊόντα) και στις μικρές αποστάσεις, ιδιαίτερα στις από θύρα σε
θύρα μεταφορές, το αεροπλάνο πλεονεκτεί σε ειδικές μεταφορές που απαι
τούν μεγάλη ταχύτητα και άνεση. Επιπλέον έχει το πλεονέκτημα έναντι των
άλλων μεταφορικών μέσων ότι δεν έχει ανάγκη έργων υποδομής γραμμής και
είναι ανεξάρτητο από την εδαφική διαμόρφωση και τη γεωγραφική θέση.'

1. Για μια πλήρη ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων του κάθε μεταφορικού μέσου βλέπε: Σίνη
Δ. και Ανδρεάκου Γ., Αι χεροα(αι μεταφοραί εν Ελλάδι ως παράγων παραγωγικότητος,
ΕΛΚΕΠΑ, 1958.
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Απο τα πιο πάνω προκύπτει ότι βασικό στοιχείο ανταγωνιστικότητας
των μεταφορικών μέσων είναι η ποιότητα των προσφερόμενων από αυτά υπη
ρεσιών μεταφορών που απορρέει τόσο από τις ιδιαιτερότητες τους όσο και
από την τεχνολογική εξέλιξη της υποδομής τους. Δηλαδή θα πρέπει να προ
σφέρουν, εκτός από τη φθηνή τιμή, και τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως
την ταχύτητα, την ασφάλεια, την επάρκεια, τη συχνότητα, ακόμα και την άνε
ση, εάν πρόκειται για τη μεταφορά επιβατών.
Οι χρήστες των μεταφορών έχουν να εκτιμήσουν την ποιότητα των προ
σφερόμενων τρόπων μεταφοράς σε σχέση με την τιμή που θα πληρώσουν.
Συνήθως υπάρχει και κάποια υποκατάσταση μεταξύ ποιότητας και τιμής και
υπάρχει και μια κλίμακα συνδυασμών τιμής ποιότητας μεταξύ των οποίων εί
ναι αδιάφοροι ως προς την εκλογή. Η ποιότητα μεταφρασμένη σε χρήμα στους
χρήστες μείον η τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών μεταφορών καλείται
πλεόνασμα του χρήστη των υπηρεσιών αυτών. Είναι η μεγιστοποίηση αυτού
του πλεονάσματος, η οποία κάνει τον χρήστη να επιλέξει τον κατάλληλο τρό
πο μεταφοράς.
Οι παραγωγοί των μεταφορών, από την άλλη μεριά, μπορούν να προ
σφέρουν υπηρεσίες σε διαφορετικές ποιότητες, όπου η υψηλότερη ποιότητα
αντιστοιχεί σε υψηλότερο κόστος. Η τιμή με την οποία πωλείται η υπηρεσία
μεταφοράς μείον το κόστος που εκτελείται καλείται πλεόνασμα του προμη
θευτή. Είναι η μεγιστοποίηση αυτού του πλεονάσματος που κάνει τον προμη
θευτή της υπηρεσίας μεταφοράς να επιλέξει ποιο συνδυασμό κόστους-ποιότητας θα προσφέρει.
Οι πιο πάνω επιλογές του χρήστη και του προμηθευτή φαίνονται καθαρά
στο Διάγραμμα 1.1, όπου μετριέται το προσφερόμενο χρήμα από τον χρήστη
επί του κάθετου άξονα και ο δείκτης ποιότητας επί του οριζόντιου άξονα. Στο
Διάγραμμα μπορεί να σχεδιαστεί μια καμπύλη αδιαφορίας του χρήστη, που
δείχνει το μέγιστο ποσό που μπορεί να πληρώσει αυτός για μια υπηρεσία με
ταφοράς που έχει τα δεδομένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτή είναι μια
οριακή γραμμή προτίμησης, γιατί όλα τα σημεία επί και κάτω από αυτήν αντι
στοιχούν σε συνδυασμούς τιμής-ποιότητας τους οποίους ο χρήστης αποδέχε
ται, ενώ οποιοδήποτε σημείο πάνω από αυτή αντιπροσωπεύει συνδυασμούς
μη αποδεκτούς από τον χρήστη. Κατ' αυτό τον τρόπο η ποιότητα qj έχει για
τον χρήστη Α μεγίστη αξία q\U\. Επιπλέον στο Διάγραμμα 1.1 υπάρχουν και
οι καμπύλες προσφοράς των προμηθευτών δύο ανταγωνιστικών τρόπων με
ταφοράς, π.χ. των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, που παριστάνουν
την ικανότητα του κάθε μεταφορικού μέσου να παρέχει, μακροχρόνια, διαφο33

ρετικούς συνδυασμούς κόστους, που μετριέται σε χρήμα στον κάθετο άξονα,
και ποιότητας, που μετριέται ως δείκτης στον οριζόντιο άξονα. Οι καμπύλες
αυτές είναι οριακές γραμμές σε σχέση με τις τιμές και δείχνουν τη χαμηλότερη
τιμή με την οποία μπορεί ο προμηθευτής να προσφέρει μια υπηρεσία μεταφο
ράς με δεδομένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Επομένως, όλα τα σημεία που βρί
σκονται επί και πάνω από τις γραμμές αυτές αντιστοιχούν σε συνδυασμούς τιμής-ποιότητας που οι προμηθευτές μπορούν να προσφέρουν, ενώ όλα τα
σημεία που βρίσκονται κάτω από αυτές αντιστοιχούν σε συνδυασμούς τιμήςΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1
Οι επιλογές του χρήστη και του προμηθευτή
στην εκτέλεση του μεταφορικού έργου με σιδηρόδρομο και φορτηγό

Δρχ.
Καμπύλη αδιαφορίας
χρήστη Α
Κόστος σιδηροδρομικής
μεταφοράς
Κόστος οδικής μεταφοράς

Δείκτης ποιότητας

ποιότητας που οι προμηθευτές δεν μπορούν να προσφέρουν χωρίς να υπο
στούν ζημία. Οι παραπάνω καμπύλες είναι ανερχόμενες εφόσον είναι δυνατό
για κάθε μεταφορικό μέσο να προσφέρει, μακροχρονίως, υπηρεσίες μεταφο
ράς με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, σε υψηλό κόστος. Στο Διάγραμμα
1.1 οι καμπύλες αυτές παριστάνονται χάριν απλότητας με ευθείες γραμμές,
ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται περί καμπυλών των οποίων το σχήμα
εξαρτάται από τις τεχνολογικές μεταβλητές του κάθε μεταφορικού μέσου. Η
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μεγαλύτερη ικανότητα των οδικών μέσων στην εκτέλεση ειδικών αποστολών
μεγάλης αξίας παριστάνεται με την καμπύλη κόστους-ποιότητάς τους να είναι
κάτω από την αντίστοιχη καμπύλη του σιδηρόδρομου στα υψηλά επίπεδα ποι
ότητας. Ομοίως η μεγαλύτερη ικανότητα του σιδηρόδρομου στην εκτέλεση μα
ζικών αποστολών μικρής αξίας παριστάνεται με την καμπύλη κόστους-ποιότητάς του να είναι κάτω από την αντίστοιχη καμπύλη του οδικού μέσου στα
χαμηλά επίπεδα ποιότητας.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση του Διαγράμματος 1.1, ο σιδηρόδρομος
προσφέρει στον χρήστη Α μια δεδομένη υπηρεσία με ποιότητα, έστω qj, ο
οποίος μπορεί να πληρώσει για την ποιότητα αυτή όχι περισσότερο από την
τιμή qiUi· Όταν όμως υπάρχει και η εναλλακτική λύση της οδικής μεταφο
ράς, ο Χρήστης θα προτιμήσει τον καλύτερο συνδυασμό τιμής-ποιότητας, q3P,
που του προσφέρει το οδικό μέσο, ακόμη και στην περίπτωση που ο σιδηρό
δρομος μειώσει την τιμή της προσφερόμενης ποιότητας q^ μέχρι το επίπεδο
του κόστους, Cj. Τούτο εξηγείται, γιατί το πλεόνασμα του A, PU3, στην οδική
μεταφορά, είναι μεγαλύτερο από το πλεόνασμα του, CiUi, στη σιδηροδρομι
κή μεταφορά. Ας υποθέσουμε τώρα ότι ο σιδηρόδρομος,βελτιώνοντας μακρο
χρονίως την υποδομή του, προσφέρει καλύτερη ποιότητα μεταφοράς στον
χρήστη Α έστω την q2 στην τιμή, c^C-2- Τότε το πλεόνασμα του χρήστη Α στη
σιδηροδρομική μεταφορά, C2U2, είναι μεγαλύτερο από το μεγαλύτερο πλεό
νασμα που μπορεί να προσφέρει η οδική μεταφορά, PU3.
Από τα πιο πάνω συμπεραίνουμε ότι ο σιδηρόδρομος δεν μπορεί να προ
σελκύσει ή να διατηρήσει μια ορισμένη υπηρεσία μεταφοράς χωρίς ο συνδυα
σμός τιμής-ποιότητας που προσφέρει να θεωρείται από τον χρήστη ελαφρά
καλύτερος ή τουλάχιστον όχι χειρότερος από εκείνον που προσφέρεται από
τις οδικές μεταφορές. Δηλαδή, είναι φανερό ότι η πολιτική τιμής-ποιότητας
παίζει σημαντικό ρόλο στον ανταγωνισμό μεταξύ των μεταφορικών μέσων,
ιδιαίτερα μεταξύ του σιδηρόδρομου και του οδικού μέσου, εφόσον, όπως
απεικονίζεται και από τις καμπύλες κόστους των υπηρεσιών που προσφέ
ρουν, σε ορισμένα ποιοτικά επίπεδα τα δύο αυτά μέσα έχουν φυσικά πλεονε
κτήματα (στα χαμηλότερα επίπεδα ποιότητας ο σιδηρόδρομος και στα υψηλό
τερα επίπεδα ποιότητας το οδικό μέσο). Επομένως, ο μεταξύ τους
ανταγωνισμός είναι συνεχής, χωρίς να υπάρχει τελική επικράτηση του ενός
μέσου εις βάρος του άλλου, όπως συμβαίνει σε ορισμένα άλλα μέσα μεταφο
ράς. Ο σιδηρόδρομος είναι αδύνατον να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό τιμής-ποιότητας μόνο με τη μείωση των τιμών.
Στον τομέα των ελληνικών μεταφορών ο σιδηρόδρομος βρίσκεται σε πο35

λύ οπισθοδρομική θέση έναντι του φορτηγού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να
προσελκύσει ακόμα και εκείνες τις κατηγορίες των μεταφορών στις οποίες ως
εκ της φύσεως του πλεονεκτεί. Στην περίπτωση αυτή, όσο και να μειώσει τις
τιμές, δεν θα μπορέσει να πάρει το έργο του πίσω, εάν παράλληλα δεν βελτιώ
σει και την ποιότητα των προσφερόμενων από αυτόν υπηρεσιών. Εντούτοις,
ο ελληνικός σιδηρόδρομος, εφόσον είναι μονοπώλιο στην αγορά του, έχει με
γαλύτερη ευχέρεια από το φορτηγό στην επιλογή των συνδυασμών κόστουςποιότητας με μοναδικό περιοριστικό παράγοντα τον ανταγωνισμό του φορ
τηγού. Στην ελληνική αγορά των μεταφορών με φορτηγά, ο ανταγωνισμός
μεταξύ των πολλών ατομικών επιχειρήσεων εμποδίζει τις επιμέρους επιχει
ρήσεις να προβούν σε ελεύθερη επιλογή του συνδυασμού κόστους-ποιότητας.
Παρά το μεγάλο αυτό πλεονέκτημα που έχει ο σιδηρόδρομος στην ελληνική
αγορά των μεταφορών, το φορτηγό υπερισχύει από το γεγονός ότι και στα δύο
μεταφορικά μέσα κοινός περιοριστικός παράγοντας είναι η ζήτηση του χρή
στη των μεταφορικών υπηρεσιών, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
προσφερόμενη ποιότητα τους. Εδώ φαίνεται καθαρά πόσο σημαντικό ρόλο
παίζει η ποιότητα στον ανταγωνισμό των μεταφορικών επιχειρήσεων και θα
πρέπει πάντα να υπολογίζεται σε κάθε έρευνα της αγοράς των μεταφορών.
Επειδή η ποιότητα αυτή διαφέρει περισσότερο μεταξύ των επιχειρήσεων των
διαφορετικών μέσων μεταφοράς, εφόσον αυτά έχουν σημαντικές διαφορές
στην υποδομή τους, η έρευνα θα πρέπει να συγκεντρώνεται κατά κύριο λόγο
στις επιχειρήσεις αυτές. Κατ' αυτό τον τρόπο και λόγω του πολυσύνθετου της
αγοράς των μεταφορών, που δεν μας επιτρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη
συστηματική ανάλυση, υποχρεωνόμαστε να περιορίσουμε την έρευνα σε ένα
μικρό αριθμό μεταφορικών επιχειρήσεων που η καθεμία αντιπροσωπεύει το
σύνολο των επιχειρήσεων του ίδιου μέσου, θεωρώντας την αγορά των μετα
φορών οιονεί ολιγοπώλιο, στο οποίο δεν δεσπόζει η οξεία μάχη των τιμών
όπως στο σύνηθες ολιγοπώλιο, αλλά ο ήπιος και σε μακροχρόνια βάση εξελισ
σόμενος ανταγωνισμός των προσφερόμενων συνδυασμών τιμών-ποιοτήτων.
1.1.2. Η ανομοιογένεια των επιχειρήσεων μεταφορών
Οι επιχειρήσεις των μεταφορών σε πολλές χώρες δεν έχουν το ίδιο μέ
γεθος, νομική μορφή και σκοπό. Υπάρχουν επιχειρήσεις μεταφορών, που εί
ναι ιδιωτικές και εφαρμόζουν πολιτική καθαρά κερδοσκοπική. Σε αντιδια
στολή με τις επιχειρήσεις αυτές, υπάρχουν οι δημόσιες επιχειρήσεις
μεταφορών, οι οποίες εφαρμόζουν κοινωνική πολιτική και, ως εκ τούτου, δεν
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είναι κερδοσκοπικές. Επειδή οι επιχειρήσεις αυτές συμπίπτει να είναι, λόγω
του κοινωνικού τους σκοπού, και πολύ μεγάλου μεγέθους, συμβάλλουν πολύ
στο φθηνό μεταφορικό έργο. Παρά το μεγάλο λειτουργικό τους κόστος σε σχέ
ση με τα έσοδα, οι επιχειρήσεις αυτές δεν θα πρέπει να σταματήσουν να λει
τουργούν, γιατί συμβάλλουν στο χαμηλό κόστος μεταφοράς και επομένως και
στη χαμηλή τιμή μιας ευρείας κλίμακας πρώτων υλών και τελικών προϊόντων
καθώς και στη φθηνή παροχή μεταφορών σε όλα τα άτομα, έτσι ώστε να εκπλη
ρώνεται ο προορισμός τους ως επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.
Στην Ελλάδα δημόσιες επιχειρήσεις μεταφορών είναι ο ΟΣΕ (Οργανι
σμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος), ο οποίος εκτελεί τις σιδηροδρομικές μεταφο
ρές, η ΟΑ (Ολυμπιακή Αεροπορία), η οποία εκτελεί τις αεροπορικές μεταφο
ρές και οι εταιρείες αστικών λεωφορείων (ΟΑΣ, ΕΑΣ, ΗΛΠΑΠ κτλ.), οι
οποίες εκτελούν τις αστικές συγκοινωνίες. Επίσης, το μεγαλύτερο μέρος των
υπεραστικών επιβατικών μεταφορών εκτελείται από τα 55 Κοινά Ταμεία
Εισπράξεως Λεωφορείων (ΚΤΕΛ), τα οποία έχουν αναλάβει υποχρεώσεις
κοινωνικής φύσεως. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις καλύπτουν το μεγαλύτερο μέ
ρος των μεταφορών του οδικού δικτύου και τις ακτοπλοϊκές μεταφορές, οι
οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν αναλάβει κοινωνικές υποχρεώσεις,
μεταφέροντας επιβάτες και εμπορεύματα σε άγονες γραμμές.
Η τεχνητή υποδομή των ελληνικών μεταφορών (οδικό, σιδηροδρομικό
δίκτυο) καθώς και οι χώροι υποδοχής (σιδηροδρομικοί σταθμοί, λιμάνια, αε
ροδρόμια) ανήκουν κατά κανόνα στο Δημόσιο και διαχειρίζονται από δημό
σιους φορείς.
1.1.3. Το πολυδιάστατο προϊόν
Το προϊόν των μεταφορών είναι εκ φύσεως πολυδιάστατο. Οι επιχειρή
σεις των μεταφορών δεν προσφέρουν μόνο διαφορετικούς τύπους υπηρεσιών
για διαφορετικές προελεύσεις και προορισμούς αλλά και διαφορετικά επίπε
δα ποιότητας υπηρεσιών. Επομένως, η μέτρηση του προϊόντος των μεταφο
ρών δεν είναι δυνατό να γίνει χρησιμοποιώντας αθροιστικά μέτρα, όπως το
τονοχιλιόμετρο και ο χιλιομετρικός επιβάτης. Αντί αυτών θα πρέπει να χρη
σιμοποιηθεί ένα διάνυσμα με συνιστώσες τους τύπους των μεταφερόμενων
προϊόντων και τα χαρακτηριστικά αποστολής. Το μεικτό προϊόν των μετα
φορών επιδρά στο κόστος μεταφοράς της μεταφορικής επιχείρησης. Η επί
δραση αυτή δεν είναι σταθερή, αλλά κυμαίνεται ανάλογα με το περιεχόμενο
του μείγματος από διάφορους τύπους προϊόντων. Π.χ. διαφορετική είναι η
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επίδραση στο κόστος μεταφοράς των αποστολών ειδικών εμπορευμάτων πλή
ρους φορτίου από εκείνη των αποστολών κοινών εμπορευμάτων μη πλήρους
φορτίου. Επομένως, σε ένα σύνολο ανταγωνιστικών μέσων μεταφοράς, η αλ
ληλεξάρτηση των μεταβολών στις συνθέσεις των προϊόντων τους, μέσα στο
πεδίο ανταγωνισμού, θα οδηγήσει σε αλληλεξάρτηση του κόστους των μέσων
αυτών. Για τον λόγο αυτό, στις εκτιμήσεις των κομίστρων των ανταγωνιστι
κών μέσων μεταφοράς, είναι σκοπιμότερο να χρησιμοποιήσουμε μοντέλα γε
νικής ισορροπίας, τα οποία περιλαμβάνουν και την αλληλεξάρτηση του κό
στους μεταξύ των μέσων αυτών, ενώ τα μοντέλα μερικής ισορροπίας δεν την
περιλαμβάνουν και θεωρούν το κόστος του κάθε μεταφορικού μέσου ως εξω
γενή παράγοντα. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η παρούσα μελέτη κα
ταφεύγει για τον σκοπό αυτό σε μοντέλα γενικής ισορροπίας.
1.1.4. Η περιφερειακή διάσταση του προϊόντος, του εισοδήματος και της απα
σχόλησης
Η οικονομική των μεταφορών είναι συνυφασμένη με τη συνολική οικο
νομική δραστηριότητα μιας χώρας, η οποία είναι το άθροισμα των οικονομι
κών δραστηριοτήτων όλων των περιφερειών της. Επομένως, κάθε ορθολογική
πολιτική για τις μεταφορές θα πρέπει να καθορίζεται μέσα στο επίπεδο μιας
γενικής οικονομικής ισορροπίας και να λαμβάνει υπόψη της όχι μόνο τις με
ταβολές που λαμβάνουν χώρα σε μια δεδομένη περιφέρεια, αλλά και τις επι
δράσεις των μεταβολών αυτών στο περιφερειακό εισόδημα. Εάν, π.χ., θεωρή
σουμε ότι τα κόμιστρα των μεταφορών σε μια περιφέρεια μεταβάλλονται, οι
μεταβολές αυτές δεν επιδρούν μόνο στις τιμές παράδοσης των εμπορευμάτων
μεταξύ δύο συγκεκριμένων σταθμών προέλευσης και προορισμού, που ανα
φέρονται στην εν λόγω περιφέρεια, αλλά και στις τιμές παράδοσης από έναν
οποιοδήποτε σταθμό προέλευσης προς έναν οποιοδήποτε σταθμό προορι
σμού μέσα στο σύνολο των περιφερειών. Επομένως, οι μεταβολές των κομί
στρων σε μια περιφέρεια θα μεταβάλλουν τον σχηματισμό των σχετικών τιμών
παράδοσης μέσα στο σύνολο των περιφερειών και, κατά συνέπεια, θα μετα
βάλλουν το επίπεδο του περιφερειακού προϊόντος, το οποίο σε συνέχεια θα
μεταβάλλει το επίπεδο της περιφερειακής απασχόλησης και του περιφερεια
κού εισοδήματος. Οι μεταβολές του περιφερειακού εισοδήματος θα επηρεά
σουν τις ζητήσεις για μεταφορές και θα χρειαστεί πάλι νέα διευθέτηση των τι
μών των μεταφορών, η οποία θα δημιουργήσει νέες επιδράσεις στο
περιφερειακό εισόδημα.
38

1.2. Η κυβερνητική παρέμβαση στις μεταφορές
Οι πολλαπλές αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στην αγορά των
μεταφορών δεν επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία της κατά τέτοιο τρόπο, ώστε
να πραγματοποιείται αυτόματα η αποδοτική κατανομή των πόρων, που ερμη
νεύεται με τη συμμετοχή του κάθε μεταφορικού μέσου σε εκείνες τις μεταφο
ρές στις οποίες έχει, ως εκ της ιδιαιτερότητας του, συγκριτικό πλεονέκτημα.
Το γεγονός αυτό υποχρέωσε τις κυβερνήσεις πολλών χωρών να προβούν στη
ρύθμιση των μεταφορών τους με διάφορα μέτρα (regulation). Πράγματι,
μπορούμε να πούμε ότι, στις περισσότερες χώρες, οι μισθωμένες μεταφορές
αποτέλεσαν για μια σειρά ετών τον περισσότερο ελεγχόμενο τομέα της οικο
νομίας τους.
Ο παρεμβατισμός στις μεταφορές δεν είναι μια απλή πολιτική, είναι ένα
σύνολο πολιτικών που αφορούν τις ρυθμίσεις των τιμών, των δρομολογίων
και των επενδύσεων (εγκαταλείψεις σιδηροδρομικών δικτύων κτλ.) στα μέσα
μεταφοράς.
1.2.1. Η ρύθμιση των τιμών των μεταφορών
Στις διάφορες χώρες έχουν εφαρμοστεί κατά καιρούς διάφορες πολιτι
κές ρύθμισης των τιμών των μεταφορών, οι οποίες έχουν ως κοινή επιδίωξη
την προσαρμογή τους προς το επίπεδο του μέσου κόστους μεταφοράς, δεδο
μένου ότι η μορφή του ανταγωνισμού στις μεταφορές είναι τέτοια που δεν επι
τρέπει την πραγματοποίηση υψηλών κερδών σε μια επιχείρηση μεταφορών,
χωρίς να ζημιωθεί κάποια άλλη.
Η πιο γνωστή πολιτική ρύθμισης των τιμών των μεταφορών είναι η τιμο
λόγηση με βάση την αξία αποστολής (value-of-service pricing), η οποία έχει
επικρατήσει στις ΗΠΑ για περισσότερο από 90 χρόνια. Η πολιτική αυτή θεω
ρήθηκε από τους ερευνητές ως ο ακρογωνιαίος λίθος παρέμβασης στις μετα
φορές και ως εκ τούτου αποτέλεσε το κύριο θέμα ανάλυσης κόστους - ωφέλει
ας του κλάδου. Σύμφωνα με την πολιτική αυτή, οι τιμές των μεταφορών
ρυθμίζονται ανάλογα προς το μέγεθος και την τοποθεσία των αποστολών και
μπορεί ένα μέσο να λαμβάνει υψηλότερα κόμιστρα για τα υψηλής αξίας βιομη
χανικά προϊόντα και χαμηλότερα για τα χαμηλής αξίας αγροτικά προϊόντα.
Κατ' αυτό τον τρόπο η πολιτική αυτή εξυπηρετεί τα συμφέροντα των αγρο
τών, οι οποίοι απολαμβάνουν σταθερά και χαμηλά κόμιστρα για τα προϊόντα
τους, καθώς και τα συμφέροντα εκείνων των μεταφορικών επιχειρήσεων που
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βρίσκονται σε μειονεκτική ανταγωνιστική θέση, θέτοντας τέρμα στην αστά
θεια των κερδών τους που προκαλείται από τον οξύ ανταγωνισμό των τιμών
των μεταφορών και βοηθώντας τις να πραγματοποιήσουν μεγάλες εισπράξεις
από τις μεταφορές των υψηλής αξίας βιομηχανικών προϊόντων.
Εντούτοις παρά τα πιο πάνω πλεονεκτήματα της, η πολιτική της τιμολό
γησης με βάση την αξία αποστολής δέχτηκε τα τελευταία χρόνια έντονη κριτι
κή, ως προς την αποτελεσματικότητα της, από ένα μεγάλο αριθμό ερευνητών,
οι οποίοι στήριξαν τα επιχειρήματα τους στο μεγάλο κοινωνικό κόστος που
προκύπτει από τη διατάραξη της αποδοτικής κατανομής των πόρων ως συνέ
πεια της εφαρμογής της. Το κοινωνικό αυτό κόστος είναι σημαντικό και δεν
αντισταθμίζεται από τα οφέλη που παρέχονται στον αγροτικό πληθυσμό και
στα μέσα με πτωχή υποδομή από την εφαρμογή της παραπάνω πολιτικής των
κομίστρων. Πρώτος ο Meyer και οι συνεργάτες του,2 το 1959, παρατήρησε ότι
η τιμολόγηση με βάση την αξία αποστολής δημιουργεί μεγάλο κοινωνικό κό
στος από το γεγονός ότι ενισχύει τις μεταφορές με ιδιωτικά μέσα (όπως τις με
ταφορές με IX φορτηγά) σε βάρος εκείνων των μέσων που είναι δημόσια και
βρίσκονται σε μειονεκτική ανταγωνιστική θέση (όπως ο σιδηρόδρομος), επει
δή δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε μια
ανταγωνιστική αγορά. Δηλαδή, η μέθοδος αυτή της τιμολόγησης προσδιορίζει
τιμές, οι οποίες απέχουν από τις ανταγωνιστικές τιμές των μεταφορών που
κατανέμουν το μεταφορικό έργο μεταξύ των μεταφορικών μέσων κατά τον
πιο οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο.
Η μη αποτελεσματικότητα της πιο πάνω πολιτικής ρύθμισης των τιμών
των μεταφορών φαίνεται καθαρά, εάν πάρουμε ως παραδείγματα τις εξής πε
ριπτώσεις: (α) Στις ειδικές αποστολές πλήρους φορτίου μεταξύ του φορτηγού
και του σιδηρόδρομου, στις οποίες τα δύο μέσα είναι ανταγωνιστικά, ο σιδη
ρόδρομος θα μεταφέρει τα υψηλής αξίας βιομηχανικά προϊόντα σε τιμές που
βρίσκονται κοντά στο οριακό κόστος ή και κάτω από αυτό, και τα χαμηλής
αξίας αγροτικά προϊόντα σε τιμές που βρίσκονται πολύ πάνω από το οριακό
κόστος. Τούτο εξηγείται από το γεγονός ότι το κόστος μεταφοράς του σιδηρό
δρομου, σε αυτού του είδους τις αποστολές, είναι πολύ υψηλό για τα βιομηχα
νικά προϊόντα και πολύ χαμηλό για τα αγροτικά, εφόσον αυτός ειδικεύεται
λιγότερο στις μεταφορές των πρώτων και περισσότερο στις μεταφορές των

2. Meyer I., Peck M., Stenason J., Zwick C, The Economics of Competition in the
Transportation Industries, Cambridge Mass., Harvard Univ. Press 1959.
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δεύτερων. Επομένως, η οικονομική αποδοτικότητα επιβάλλει στην περίπτωση
αυτή την κατάργηση της πολιτικής τιμολόγησης σε αξία αποστολής, για να
μπορέσει ο σιδηρόδρομος να θέσει υψηλότερες τιμές για τα βιομηχανικά προϊ
όντα και χαμηλότερες τιμές για τα αγροτικά, έτσι ώστε να υπάρξει μια ανακα
τανομή των βιομηχανικών προϊόντων από τον σιδηρόδρομο προς τα φορτηγά
και των αγροτικών προϊόντων από τα φορτηγά προς τον σιδηρόδρομο, (β)
Στις αποστολές εκείνες που το φορτηγό δεν είναι ανταγωνιστικό του σιδηρό
δρομου, όπως είναι οι αποστολές κοινών εμπορευμάτων που χαρακτηρίζο
νται ως αποστολές μη πλήρους φορτίου, ο σιδηρόδρομος, επειδή πλεονεκτεί
στις μαζικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, μπορεί να μεταφέρει αποδοτι
κά και βιομηχανικά προϊόντα. Τα κόμιστρα όμως με τα οποία μεταφέρει τα
προϊόντα αυτά, που καθορίζονται με βάση την αξία αποστολής, είναι πολύ
υψηλά για να μπορέσει να ανταγωνιστεί το φορτηγό, το οποίο παρουσιάζει
στις μεταφορές αυτές συγκριτικό πλεονέκτημα. Κατ' αυτό τον τρόπο, εάν δεν
αρθεί η τιμολόγηση με βάση την αξία αποστολής, ώστε να δοθεί η ευχέρεια
στον σιδηρόδρομο να μειώσει τα κόμιστρα, οι μεταφορές αυτές θα προσελ
κυστούν από τα φορτηγά.
Πολλοί ερευνητές τα τελευταία χρόνια έχουν ασχοληθεί με τη μέτρηση
του κοινωνικού κόστους που δημιουργεί η παρέμβαση στις τιμές των μεταφο
ρών.3 Ενώ οι μεθοδολογίες εκτίμησης και τα προκύπτοντα μεγέθη του κό
στους ποικίλλουν,4 το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των μελετών είναι
ότι το κοινωνικό κόστος είναι σημαντικό. Γι' αυτό, οι κυβερνήσεις πολλών
χωρών σκέπτονται να απελευθερώσουν τις μεταφορές ή, τουλάχιστον, να τις
ρυθμίσουν με πολιτικές οι οποίες βασίζονται σε συνεπείς εκτιμήσεις ενός

3. Οι σημαντικότερες εργασίες είναι των: Keeler (1972, 1974), Harberson (1969),
Friedlaender (1969), Moore (1975), Boyer (1977), Levin (1978), Peck (1965) και Braeutigan
R.R. and R.G.Noll (1981).
4. Σύμφωνα με τις απόψεις των Braeutigan and Noll (1981), η σωστή εκτίμηση πρέπει
να βασίζεται στη μέτρηση της απώλειας του συνολικού πλεονάσματος. Οι περισσότερες από τις
μελέτες μέτρησης του κοινωνικού κόστους που προκύπτει από την παρέμβαση στις μεταφορές
δεν ακολούθησαν την προσέγγιση αυτή, αλλά βασίστηκαν στη μέτρηση του συγκριτικού κό
στους, υποθέτοντας ότι τα μεταφορικά μέσα ιίναι πλήρως υποκατάστατα. Οι μελέτες αυτές
ήταν κυρίως των Peck (1965) και Harberson (1969). Οι πιο πρόσφατοι μελετητές βασίστηκαν
για τον σκοπό αυτό στις εκτιμήσεις της σταυροειδούς ελαστικότητας της ζήτησης, λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι οι περισσότεροι φορτωτές δεν θεωρούν τα μέσα πλήρως υποκατάστατα.
Αυτοί ήταν οι Moore (1975), Boyer (1977), Levin (1978) και Friedlaender and Spady (1980).
Η προσέγγιση όμως που υιοθέτησαν αυτοί έχει πιθανότητα ύπαρξης μεροληπτικών εκτιμήσεων.
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ανταγωνιστικού μοντέλου μεταφορών.5
Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σημασία της κυβερνητικής πα
ρέμβασης στις τιμές των μεταφορών, ως μέσο προστασίας του αγροτικού πλη
θυσμού από τις υψηλές τιμές καθώς και του σιδηρόδρομου από την απώλεια
έργου, έχει ατονήσει τα τελευταία χρόνια, από το γεγονός ότι σημαντικές αλ
λαγές έχουν γίνει στον τομέα των μεταφορών, οι οποίες έδωσαν νέα ερμηνεία
στην επίδραση της εν λόγω παρέμβασης στο κόστος εκείνων, που μέχρι τώρα
είχαν όφελος από αυτή. Συγκεκριμένα, οι μεταφορές με φορτηγό, παρ' όλο
που είναι κάπως ακριβότερες, μπορούν να ανταγωνιστούν σήμερα τις σιδηρο
δρομικές ακόμα και στα αγροτικά προϊόντα, τα οποία παλαιότερα μεταφέρο
νταν αποκλειστικά με τον σιδηρόδρομο. Επίσης, τόσο το μέγεθος όσο και η
ταχύτητα των φορτηγών αυξήθηκε σημαντικά, έτσι ώστε να μπορούν να αντα
γωνιστούν τον σιδηρόδρομο στις μαζικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων.
Στις ελληνικές μεταφορές οι τιμές ελέγχονται από την Κυβέρνηση, η
οποία δεν επιτρέπει να καθορίζονται σε ύψος πολύ πάνω από το μέσο κόστος
μεταφοράς του κάθε μεταφορικού μέσου. Αναλυτικότερα, στις μεταφορές με
ΔΧ φορτηγά τα κόμιστρα καθορίζονται από τον Ν.383/76, ο οποίος, με βάση
το μέσο κόστος και τις συνθήκες της αγοράς των μεταφορών, ορίζει ανώτερες
και κατώτερες τιμές σε διάφορες κατηγορίες αποστολών. Στις σιδηροδρομι
κές μεταφορές ο ΟΣΕ, καταρχήν, έχει τη δυνατότητα να καθορίσει το ύψος
των κομίστρων με βάση το μέσο κόστος μεταφοράς, το οποίο περιλαμβάνει
και ένα μικρό ποσοστό κέρδους. Εντούτοις, υπό την πίεση του ανταγωνισμού
του με το φορτηγό, έχει προοδευτικά εφαρμόσει ένα πολύ ελαστικό σύστημα
κομίστρων, το οποίο ισχύει για ειδικές αποστολές εμπορευμάτων. Τα ειδικά
αυτά κόμιστρα, τα οποία αποτελούν ένα μεγάλο μέρος των συνολικών κομί
στρων, περιλαμβάνουν πολλές φορές μειώσεις που είναι πολύ κάτω από το
μέσο κόστος. Ανάλογη πολιτική εφαρμόζει ο ΟΣΕ και στα εισιτήρια. Στις θα
λάσσιες μεταφορές το ναυλολόγιο επιβατών και οχημάτων ρυθμίζεται από
την Κυβέρνηση με βάση την αξία,το κόστος και την κίνηση του πλοίου και πε
ριλαμβάνει ένα ποσοστό κέρδους περίπου 25%.
Από τα πιο πάνω φαίνεται καθαρά ότι ο βασικός παράγοντας στον
προσδιορισμό των τιμών των ελληνικών μεταφορών είναι το μέσο λογιστικό

5. Οι εκτιμήσεις βέβαια αυτές θα πρέπει να γίνονται με μοντέλα γενικής ισορροπίας και
όχι με μοντέλα μερικής ισορροπίας. Για εκτιμήσεις αυτού του είδους, βλέπε: Friedlaender Α.
and Spady R. (1980), Freight Transport Regulation - Equity, Efficiency and Competition in
Rail and Trucking Industries, MIT, Cambridge Mass.
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κόστος. Η προσέγγιση αυτή θεωρείται ανεδαφική και απέχει πολύ από τον
προσδιορισμό τιμών, που έχουν σχέση με την αποτελεσματική εκτέλεση του
μεταφορικού έργου της χώρας από τα ανταγωνιστικά μέσα μεταφοράς. Εκτός
από τις αδυναμίες που υπάρχουν στον υπολογισμό του, λόγω έλλειψης των
αναγκαίων στοιχείων στις ελληνικές μεταφορές,το μέσο λογιστικό κόστος
αντανακλά μόνο την τεχνολογική και χρηματοδοτική ιστορία της μεταφορι
κής επιχείρησης και δεν συσχετίζεται με την αποδοτική κατανομή των πόρων,
όπως συσχετίζεται το οριακό κόστος. Ακόμα, το μέσο κόστος δεν μπορεί να
χρησιμοποιείται στις ελληνικές μεταφορές ως μια προσεγγιστική εκτίμηση
του οριακού κόστους, εφόσον οι κλίμακες λειτουργίας των περισσότερων ελ
ληνικών μεταφορικών επιχειρήσεων βρίσκονται κάτω από το άριστο μέγεθος
και υπάρχουν δυνατότητες μεταβαλλόμενης τεχνολογίας.
Επιπλέον, επικρατεί η συνήθεια στις ελληνικές μεταφορές, τα μεταφορι
κά μέσα να διαπραγματεύονται με τους χρήστες τη μεταφορά εμπορευμάτων
χωρίς να δίνουν την αναγκαία βαρύτητα στην έκταση κατά την οποία το κάθε
ένα από αυτά ειδικεύεται να μεταφέρει μια ορισμένη κατηγορία τους, πράγμα
το οποίο είναι ουσιώδες για την αποδοτική εκτέλεση του συνολικού μεταφο
ρικού έργου της χώρας.
Τέλος, η έννοια της γενικής ισορροπίας, η οποία αποτελεί βασική προϋπό
θεση για την εκτίμηση ανταγωνιστικών τιμών στις μεταφορές, δεν έτυχε μέχρι
τώρα καμίας αξιόλογης εφαρμογής στις ελληνικές μεταφορές. Όλες οι εκτιμή
σεις έχουν γίνει σε επίπεδο μερικής ισορροπίας, όπου, όχι μόνο δεν περιλαμβά
νεται η συσχέτιση του κόστους μεταξύ των ανταγωνιστικών μέσων μεταφοράς,
αλλά αντί του οριακού κόστους χρησιμοποιείται το μέσο λογιστικό κόστος.
Ως συνέπεια των παραπάνω αδυναμιών, οι υπολογιζόμενες τιμές πα
ρέμβασης στις ελληνικές μεταφορές απέχουν πολύ από τις ανταγωνιστικές τι
μές, οι οποίες εξασφαλίζουν μια αποδοτική κατανομή του μεταφορικού έργου
μεταξύ των μεταφορικών μέσων. Από την άλλη μεριά, λόγω της αστάθειας της
ελληνικής αγοράς των μεταφορών, η απελευθέρωση των κομίστρων είναι σχε
δόν αδύνατη, χωρίς τη σημαντική επιβάρυνση του μεταφορικού κόστους.
Επομένως, το μόνο που απομένει είναι να διατηρηθεί η πολιτική των ελεγχό
μενων τιμών των μεταφορών υπό την προϋπόθεση ότι θα πρέπει αυτές να εκτι
μώνται με τις σωστές προϋποθέσεις ενός μοντέλου γενικής ισορροπίας που θα
περιλαμβάνει όλες τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τιμών, της ζήτησης και
του κόστους όλων των ανταγωνιστικών μεταφορικών μέσων. Στην παρούσα
μελέτη γίνεται η προσπάθεια ανάπτυξης, για τον σκοπό αυτό, ενός διαρθρω
τικού μοντέλου, που θα περιλαμβάνει όλες τις πιο πάνω αλληλεπιδράσεις.
43

1.2.2. Η εγκατάλειψη ή η διατήρηση της υποδομής
Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε εκείνα τα μεταφορικά μέσα, τα οποία
συντηρούν πολυδάπανη υποδομή, όπως είναι ο σιδηρόδρομος. Η συνεχώς
αυξανόμενη χρηματοδότηση του σιδηρόδρομου και η συνεχής χειροτέρευση
του δικτύου του έχει στρέψει την προσοχή, εκτός από την πολιτική ρύθμισης
των τιμών με βάση την αξία αποστολής, και στην ποιότητα της σιδηροδρομι
κής υποδομής, στο κόστος συντήρησης της και στο κόστος που θα μπορούσε
να εξοικονομηθεί από την εγκατάλειψη τμημάτων του δικτύου, τα οποία
έχουν χαμηλή πυκνότητα κυκλοφορίας.6
Κατά τα τελευταία χρόνια τα έσοδα των σιδηροδρόμων πολλών χωρών
συνεχώς μειώνονται, καθώς οι μεταφορές μεγάλης αξίας, οι οποίες χαρακτη
ρίζονται από υψηλή αναλογία τιμής-οριακού κόστους, έχουν αποσπαστεί
στις αποστολές φορτηγών πλήρους φορτίου, και επιπλέον, μια γενική αύξηση
των τιμών στις χαμηλής αξίας μεταφορές (αγροτικά προϊόντα) δεν είναι εύ
κολο να γίνει, τόσο για λόγους πολιτικούς (η Κυβέρνηση αντιδρά για να προ
στατεύσει τον αγροτικό πληθυσμό και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων)
όσο και για λόγους οικονομικούς (λόγω του ανταγωνισμού του σιδηρόδρο
μου από τις θαλάσσιες μεταφορές). Η κατάσταση αυτή γίνεται ακόμη χειρότε
ρη, εάν σκεφθεί κανείς ότι οι σιδηρόδρομοι, κατά κανόνα, αναλαμβάνουν οι
ίδιοι να πληρώσουν για τη συντήρηση της υποδομής τους. Δηλαδή υπάρχει ο
εξής φαύλος κύκλος, ο οποίος είναι η συνηθισμένη μέχρι σήμερα εικόνα στα
περισσότερα δίκτυα: ο σιδηρόδρομος χάνει συνεχώς έργο λόγω χειροτέρευσης
της υποδομής του, με αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση των εσόδων του, η οποία
οδηγεί στην αναβολή των έργων συντήρησης και βελτίωσης της υποδομής του
και τη συνακόλουθη χειροτέρευση της ποιότητας των υπηρεσιών του.
Επομένως, το πρόβλημα λύνεται με δύο εναλλακτικές λύσεις : είτε με την
επιχορήγηση των έργων υποδομής, είτε με την εγκατάλειψη εκείνων των τμη
μάτων του δικτύου, που έχουν μικρή πυκνότητα κυκλοφορίας και την κατάρ
γηση των αντίστοιχων εξόδων συντήρησης και λειτουργίας τους. Η πρώτη λύ
ση φαίνεται να εξυπηρετεί τη λειτουργία της σιδηροδρομικής επιχείρησης,
αλλά δεν αποτελεί για την Κυβέρνηση ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα δανει
οδότησης, όχι μόνο λόγω του μεγέθους των επενδυτικών έργων, αλλά και από

6. Οι Keeler (1974) και Harris (1977), ενσωματώνοντας στην ανάλυση τους το δίκτυο,
απέδειξαν ότι ο βαθμός χρήσεως του έχει σημαντική επίδραση στο κόστος μεταφοράς.
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το γεγονός ότι τα προβλήματα των σιδηροδρόμων εξαρτώνται και από άλλους
παράγοντες, πέραν από τη χειροτέρευση της υποδομής τους, οι οποίοι συνη
γορούν στη φιλελεύθερη πολιτική των μεταφορών. Η δεύτερη λύση, που έχει
εισαχθεί κυρίως από τους Keeler και Harris, είναι αντίθετη προς την πολιτική
ανάπτυξης των πτωχών αγροτικών περιοχών και είναι συμφέρουσα μόνο
στην περίπτωση που οι αποστολές πλήρους φορτίου στις περιοχές αυτές είναι
πράγματι ανταγωνιστικές με τις σιδηροδρομικές. Αλλά σε αυτή την περίπτω
ση το κόστος των μεταφορών θα αυξηθεί, εφόσον οι εν λόγω αποστολές θα
εκτελούνται από μεταφορικά μέσα που δεν θα ειδικεύονται τόσο πολύ όσο ο
σιδηρόδρομος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΠΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ

2.1. Οι βασικές προϋποθέσεις μιας ορθολογικής τιμολογιακής πολιτι
κής των μεταφορών
Οι μεταφορές μιας χώρας εκτελούνται από έναν αριθμό μεταφορικών
μέσων, τα οποία, όπως αναφέρεται στο προηγούμενο κεφάλαιο, ειδικεύονται
λιγότερο ή περισσότερο στις αποστολές των διαφόρων κατηγοριών εμπο
ρευμάτων. Ως εκ τούτου το κάθε μεταφορικό μέσο εκτελεί με μικρότερο κό
στος τις αποστολές στις οποίες ειδικεύεται και με μεγαλύτερο κόστος τις απο
στολές που δεν ειδικεύεται. Επομένως μια τιμολογιακή πολιτική των
μεταφορών θεωρείται ότι είναι οικονομικά αποδοτική, εάν κατανέμει το
συνολικό μεταφορικό έργο μεταξύ των μέσων μεταφοράς κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε να πραγματοποιείται το ελάχιστο κόστος μεταφοράς. Αυτό ισοδυναμεί
με την αριστοποίηση της κατανομής των πόρων της οικονομίας, η οποία εξα
σφαλίζει τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους (social benefit), έτσι
ώστε να εκπληρώνεται ο προορισμός των μεταφορών ως αγαθών κοινής ωφέ
λειας. Μια αυτόματη διαδικασία αριστοποίησης πραγματοποιείται θεωρητι
κά με βάση την αρχή του συγκριτικού κόστους των ανταγωνιζόμενων μέσων
μεταφοράς, κατά την οποία, εάν το κόστος μεταφοράς ενός ορισμένου εμπο
ρεύματος είναι χαμηλότερο για ένα μέσο μεταφοράς από ό,τι είναι στις άλλες
μεταφορές, τότε, σύμφωνα με την αρχή της αποτελεσματικότητας, το εμπό
ρευμα αυτό θα πρέπει να μεταφερθεί με το μέσο αυτό. Επομένως, σύμφωνα
και με όσα αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 1, μια ορθολογική τιμολογιακή πολι
τική των μεταφορών προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός μοντέλου γενικής οικο
νομικής ισορροπίας για τον προσδιορισμό των τιμών και των μεταφορικών
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έργων όλων των ανταγωνιστικών τρόπων μεταφοράς, το οποίο θα πρέπει (α)
να προσεγγίζει τις τιμές των μεταφορών προς το οριακό κόστος για να εξα
σφαλίσει το κοινωνικό όφελος σύμφωνα με τις αρχές του Pareto, (β) να ερμη
νεύει τη βραχυχρόνια ισορροπία, προκειμένου να παρακολουθείται η έντονη
εποχικότητα της ζήτησης των μεταφορών, (γ) να περιλαμβάνει και την εξάρ
τηση της ζήτησης για μεταφορές από το περιφερειακό εισόδημα και προϊόν,
προκειμένου να συνδεθεί με το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.
2.1.1. Το μοντέλο της βραχυχρόνιας γενικής ισορροπίας
Μια ορθολογική πολιτική των μεταφορών θα πρέπει να θεμελιώνε
ται με ένα μοντέλο γενικής οικονομικής ισορροπίας, το οποίο θα περιλαμβά
νει όλο το φάσμα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μέσων μεταφοράς, του
μεταφερόμενου όγκου εμπορευμάτων, των τιμών μεταφοράς, του κόστους και
του περιφερειακού εισοδήματος και προϊόντος. Για να δώσουμε μια εικόνα
της λειτουργικότητας των παραπάνω αλληλεπιδράσεων, ας πάρουμε ως πα
ράδειγμα για μια ορισμένη περιοχή ένα απλοποιημένο υπόδειγμα αγοράς με
ταφορών που αποτελείται από δύο μέσα μεταφοράς- τον σιδηρόδρομο και το
φορτηγό. Στην περίπτωση αυτή η ζήτηση για μεταφορές με φορτηγά εξαρτάται
από τις τιμές, που θέτει ο σιδηρόδρομος (και αντίστροφα). Τότε, επειδή το κό
στος του σιδηρόδρομου και των φορτηγών εξαρτάται από τη σύνθεση του
συνολικού όγκου των μεταφερόμενων εμπορευμάτων (π.χ. βιομηχανικών και
αγροτικών), μια μεταβολή της τιμής μεταφοράς στα βιομηχανικά προϊόντα
από τον σιδηρόδρομο θα προκαλέσει μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης για
μεταφορές με φορτηγά, καθώς επίσης και μετατόπιση των καμπυλών οριακού
κόστους για τις μεταφορές των εν λόγω προϊόντων με το κάθε μέσο μεταφο
ράς. Οι μετατοπίσεις αυτές πάλι θα δημιουργήσουν περαιτέρω μετατοπίσεις
στις καμπύλες κόστους και ζήτησης, έως ότου φθάσουμε στην τελική εικόνα
της γενικής ισορροπίας. Η εικόνα αυτή θα είναι τελείως διαφορετική από εκεί
νη της μερικής ισορροπίας, η οποία δεν μπορεί να ερμηνεύσει το σύνολο των
παραπάνω μεταβολών, δεδομένου ότι αυτή δεν περιλαμβάνει την αλληλεξάρ
τηση του κόστους και της ζήτησης μεταξύ των μεταφορών των διαφόρων κα
τηγοριών εμπορευμάτων.
Επιπλέον, λόγω της μεγάλης εποχικότητας της ζήτησης και της σχετικά
σταθερής προσφοράς που παρατηρείται σε όλες τις μεταφορές, το μοντέλο
της τιμολογιακής πολιτικής θα πρέπει να ερμηνεύεται σε βραχυχρόνια ισορ
ροπία.
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2.1.2. Η αριστοποίηση της κατανομής των πόρων
Στο μοντέλο της γενικής οικονομικής ισορροπίας των μεταφορών, θα
πρέπει ακόμα οι τιμές να προσεγγίζουν προς το οριακό κόστος, προκειμένου
να έχουμε μια αποτελεσματικότερη κατανομή των πόρων και το πιο οικονο
μικά αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών. Εντούτοις η ισχύς του κανόνα τι
μολόγησης με βάση το οριακό κόστος βασίζεται σε ένα αριθμό πολύ ισχυρών
υποθέσεων, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται κατά την πρακτική της εφαρμογής
του πολλές δυσκολίες, οι κυριότερες των οποίων είναι:
α. Η δυσκολία της εξειδίκευσης του οριακού κόστους από το γεγονός ότι
το οριακό προϊόν και οι πρώτες ύλες, που χρησιμοποιούνται για την παραγω
γή του, είναι δύσκολο να εξειδικευθούν, ιδιαίτερα σε ένα μεταβαλλόμενο τε
χνολογικό επίπεδο και σε μια από κοινού παραγωγή, όπως χαρακτηρίζεται η
παραγωγή των μεταφορών.1
β. Η δυσκολία του ακριβούς προσδιορισμού των κοινωνικών ωφελειών των
χρηστών από τη συνάρτηση ζήτησης. Ο κανόνας τιμολόγησης σε οριακό κόστος
έχει την έννοια ότι τα οφέλη που αποκομίζουν οι χρήστες από τις υπηρεσίες των
μεταφορών είναι ίσα με τα ποσά που επιθυμούν να πληρώσουν για τις υπηρεσίες
αυτές (willingness to pay).2 Οι εισοδηματικές όμως διαφορές μεταξύ των κατανα
λωτών καθιστούν την εφαρμογή της αρχής αυτής στην πράξη σχεδόν αδύνατη.
Πράγματι, δεν θα είναι απόλυτα βέβαιο ότι η επιθυμία πληρωμής μιας υψηλής τι
μής ενός πλούσιου καταναλωτή ισοδυναμεί με ικανοποίηση μεγαλύτερου βαθμού
από ό,τι η επιθυμία πληρωμής μιας χαμηλής τιμής ενός πτωχού καταναλωτή.
γ. Η εφαρμογή του κανόνα τιμολόγησης με βάση το οριακό κόστος στις
επιχειρήσεις μεγάλων οικονομιών μεγέθους, όπως είναι οι επιχειρήσεις κοι
νής ωφέλειας, δημιουργεί σε αυτές ζημιογόνο αποτέλεσμα. Η ζημιά αυτή προ
κύπτει από τον ατελή ανταγωνισμό της επιχείρησης (αύξουσες οικονομίες με
γέθους), ο οποίος χαρακτηρίζεται με μια κατερχόμενη καμπύλη μέσου εσόδου.
Επομένως, η ζημιά σε μια επιχείρηση κοινής ωφέλειας, η οποία εφαρμόζει τον
κανόνα τιμολόγησης σε οριακό κόστος, είναι αναπόφευκτη και, για να κα
λυφθεί, θα πρέπει ή να χρηματοδοτηθεί η επιχείρηση από άλλους τομείς της
οικονομίας ή να παύσει να εφαρμόζει τον κανόνα αυτό. Στη δεύτερη όμως
εναλλακτική λύση η επιχείρηση θα λειτουργεί με κοινωνικό κόστος, λόγω της

1.0 Hall (1973), έχει αποδείξει ότι μια διαχωρίσιμη τεχνολογία προϋποθέτει πάντα μια
από κοινού παραγωγή. Το αντίστροφο όμως δεν ισχύει.
2. Βλέπε π.χ. Rees (1976) και Turvey (1968).
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απόκλισης της από την ορθολογική κατανομή των πόρων.
δ. Το κριτήριο κέρδους. Στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας το κέρδος
δεν μεγιστοποιείται και έτσι το επίπεδο του δεν θα πρέπει να αποτελεί βασικό
κριτήριο ελέγχου λειτουργικότητας και σκοπιμότητας τους. Αντί του κέρδους
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό (των παραγωγών και των κατα
ναλωτών) κοινωνικό πλεόνασμα.
Λόγω των πιο πάνω παρουσιαζόμενων δυσκολιών στην εφαρμογή του κα
νόνα τιμολόγησης σε οριακό κόστος,3 πολλοί επιχείρησαν να εφαρμόσουν στην
πράξη, για τον προσδιορισμό των τιμών των μεταφορών, ορισμένες μορφές του
μέσου λογιστικού κόστους. Εντούτοις το λογιστικό κόστος δεν συσχετίζεται
απαραίτητα με το κοινωνικό κόστος ευκαιρίας των πόρων. Το λογιστικό κό
στος είναι ιστορικό κόστος και αντανακλά σε κάποια έκταση την τεχνολογική
και χρηματοδοτική ιστορία και όχι την τρέχουσα και δυναμική χρήση των πό
ρων. Ιδιαίτερα, τα ποσοστά αποσβέσεων που βασίζονται στο ιστορικό κόστος
δεν αντανακλούν το κόστος ευκαιρίας κατά τη διάρκεια περιόδων πληθωρι
σμού. Ακόμα, το μέσο κόστος δεν μπορεί πάντα να χρησιμοποιείται ως μια προ
σεγγιστική εκτίμηση του οριακού κόστους. Βέβαια, εκεί που υπάρχει σταθερή
τεχνολογία, το οριακό και το μέσο κόστος μακροχρόνια και βραχυχρόνια
συμπίπτουν, όταν το μέγεθος λειτουργίας της επιχείρησης είναι στο άριστο επί
πεδο. Εντούτοις υπο συνθήκες μεταβαλλόμενης τεχνολογίας το κόστος αυτό
δεν ταυτίζεται ούτε μακροχρόνια ούτε βραχυχρόνια. Επομένως, η τιμολόγηση
σε μέσο κόστος δεν οδηγεί σε μια αποδοτική κατανομή των πόρων.
Οι πιο πάνω δυσκολίες εφαρμογής του κανόνα τιμολόγησης με βάση το
οριακό κόστος μάς υποχρεώνουν να εγκαταλείψουμε τον ιδανικό κόσμο, του
"άριστου πρώτης τάξεως" (First best), στο οποίο υπάρχουν όλες οι ισχυρές
υποθέσεις, που εξασφαλίζουν την πλήρη ισότητα της τιμής και του οριακού
κόστους των μεταφορών και να περιοριστούμε στο "άριστο δευτέρας τάξεως"
(Second best), στο οποίο υπάρχουν συστηματικές και αναπόφευκτες αποκλί
σεις της τιμής από το οριακό κόστος.4 Μέσα σε αυτό τον πραγματικό κόσμο,
3. Ένας πλήρης κατάλογος των δυσκολιών που αντιμετωπίζονται κατά την εφαρμογή
της τιμολόγησης αυτής υπάρχει στον Henderson A.M., "Prices and Profits in State
Enterprises", The Review of Economic Studies (1948-49), νol. XVI (1).
4. Τα τελευταία χρόνια μια εκτεταμένη βιβλιογραφία έχει αναπτυχθεί στο θέμα της αρι
στοποίησης της σχέσης τιμής - οριακού κόστους υπό τους περιορισμούς και αποκλίσεις, που
υπάρχουν στην πράξη για την επίτευξη του κοινωνικού αρίστου πρώτης τάξεως (First best).
Βλέπε π.χ. Baumol (1979), Diamond and Mirless (1971), Lipsey and Lancaster (1956),
Friedlaender and Spady (1980) και McManus (1967).
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του άριστου δευτέρας τάξεως θα πρέπει να εξειδικευθούν και τα κατάλληλα
μοντέλα, τα οποία θα προσδιορίζουν μια ορθολογική από άποψη κατανομής
των πόρων και οικονομικής ανάπτυξης τιμολογιακή πολιτική, ενώ οι τυχόν
υπάρχουσες αποκλίσεις μεταξύ της τιμής και του οριακού κόστους των μετα
φορών θα καλυφθούν με μια κατάλληλη μορφή χρηματοδότησης της μεταφο
ρικής επιχείρησης. Επομένως, η καταλληλότητα ενός μοντέλου τιμολογιακής
πολιτικής των μεταφορών δεν κρίνεται τόσο από τις πιθανές αποκλίσεις με
ταξύ των τιμών και του οριακού κόστους που δημιουργεί, όσο από τη δυναμι
κή του προσφορά στην ανάπτυξη της οικονομίας μιας χώρας.
2.1.3. Το μοντέλο της ανταγωνιστικής ισορροπίας
Από τα πιο πάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι το μοντέλο που θα
αναπτυχθεί για τις μεταφορές θα παριστάνει τη γενική ισορροπία του τομέα
ως μια αρχική υφιστάμενη κατάσταση, η οποία θα βρίσκεται, λόγω των παρα
πάνω αναφερόμενων αδυναμιών, σε απόκλιση από την ιδανική θέση ισορρο
πίας, στην οποία θα πραγματοποιείται η αριστοποίηση της κατανομής των
πόρων, με την ισότητα του οριακού κόστους και της τιμής. Επομένως, μια ορ
θολογική τιμολόγηση των υπηρεσιών των μεταφορών θα πρέπει να βασίζεται
όχι μόνο στην εξειδίκευση και εκτίμηση του μοντέλου της αρχικής αυτής ισορ
ροπίας, αλλά και στην εκτίμηση του μοντέλου της ιδανικής θέσης μιας αντα
γωνιστικής ισορροπίας (Competitive equilibrium), στην οποία το οριακό κό
στος θα ισούται με την τιμή. Οι εκτιμήσεις των δύο αυτών μοντέλων
συγκρίνονται μεταξύ τους και εάν οι διαφορές είναι σημαντικές, θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη και να διορθωθούν με την εφαρμογή μιας κατάλληλης κυβερ
νητικής πολιτικής. Επομένως, η έμφαση δεν θα πρέπει να δοθεί στην ύπαρξη ή
κατάργηση της κυβερνητικής παρέμβασης στις μεταφορές, αλλά στο κατά ποια
έκταση η κυβερνητική παρέμβαση θα βασίζεται στις εκτιμήσεις των πιο πάνω
μοντέλων.
Η εισαγωγή του μοντέλου της ανταγωνιστικής ισορροπίας στην τεχνική
τιμολόγησης των υπηρεσιών των μεταφορών, παρά τις παραπάνω δυσκολίες
στην ισότητα οριακού κόστους και τιμής, αποτελεί επομένως ένα ακριβές ορό
σημο από το οποίο μπορούν να συγκρίνονται οι διάφορες καταστάσεις γενι
κής ισορροπίας του τομέα των μεταφορών προκειμένου να μετρηθεί η προσέγ
γιση τους προς την άριστη κατανομή των πόρων. Οι λόγοι που συνηγορούν σε
αυτό είναι ότι (α) η τιμολόγηση με βάση το οριακό κόστος παρέχει ένα μέτρο
του κόστους ευκαιρίας των χρησιμοποιούμενων στις επιχειρήσεις μεταφορών
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πόρων και ως εκ τούτου είναι χρήσιμη για μια ορθολογική κατανομή των πό
ρων, (β) είναι γενικά προτιμότερος ο τέλειος ανταγωνισμός από μια μονοπω
λιακή κατάσταση, (γ) η τιμολόγηση σε οριακό κόστος καθορίζει και τα ελάχι
στα κέρδη των μεταφορικών επιχειρήσεων. Επομένως, αποτελεί μια ένδειξη
κατά πόσο μπορεί να επικρατήσει ο ανταγωνισμός στον τομέα των μεταφο
ρών.
Επομένως, από τα πιο πάνω προκύπτει ότι μια ορθολογική πολιτική τι
μών στον τομέα των μεταφορών συνίσταται στη διευθέτηση των τιμών και της
κατανομής του έργου των διαφόρων μέσων μεταφοράς κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε να προσεγγίζει η κατάσταση μιας αρχικής γενικής ισορροπίας προς την
ιδανική θέση μιας ανταγωνιστικής ισορροπίας στην οποία το οριακό κόστος
θα εξισώνεται με την τιμή. Πριν όμως γίνουν οι παραπάνω διευθετήσεις θα
πρέπει να εξειδικευθούν τα δύο μοντέλα της αρχικής και της ανταγωνιστικής
ισορροπίας.
2.1.4. Η εξάρτηση των μεταφορών από το περιφερειακό εισόδημα
Στην προηγούμενη παράγραφο αναλύθηκε η πολιτική τιμών στον τομέα
των μεταφορών για μια ορισμένη περιφέρεια, στην οποία το εισόδημα και η
απασχόληση θεωρήθηκαν ως εξωγενείς μεταβλητές. Επειδή ο κλάδος των με
ταφορών συνδέεται με την οικονομική δραστηριότητα μιας χώρας, η οποία
συσχετίζεται με την οικονομική δραστηριότητα όλων των περιφερειών της
χώρας αυτής, θα ήταν βασική παράλειψη να ερμηνεύεται η πολιτική τιμών
των μεταφορών με το μοντέλο μιας μόνο περιφέρειας, χωρίς να λάβουμε
υπόψη και την εξάρτηση που υπάρχει μεταξύ των περιφερειών. Επομένως,
μια ορθολογική πολιτική τιμών των μεταφορών θα πρέπει να καθορίζεται με
βάση το μοντέλο της γενικής οικονομικής ισορροπίας , το οποίο να περιλαμ
βάνει, εκτός από τις μεταβολές που λαμβάνουν χώρα σε μια περιφέρεια, και
τις επιδράσεις των μεταβολών αυτών στο περιφερειακό μοντέλο εισοδήμα
τος.
Η σύνδεση των μεταφορών με το περιφερειακό εισόδημα θεωρείται σε
μια πολιτική των μεταφορών τόσο περισσότερο αναγκαία όσο η πολιτική
αυτή εφαρμόζεται σε περιφέρειες μεγάλης έκτασης, οι οποίες συμμετέχουν
κατά μεγάλα ποσοστά στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας μιας
χώρας. Στην περίπτωση όμως του ελληνικού χώρου, όπου η έκταση που
λαμβάνουν χώρα οι μεταφορές είναι σχετικά μικρή, οι τιμές και το επίπεδο
του εθνικού εισοδήματος μπορούν να θεωρηθούν με μικρό σφάλμα ως εξω51

γενείς μεταβλητές.3
Το Διάγραμμα 2.1, απεικονίζει τη βασική διάρθρωση και αλληλεξάρτηση
του περιφερειακού μοντέλου εισοδήματος. Αναλυτικότερα, το περιφερειακό
μοντέλο μεταφορών προσδιορίζει για κάθε περιφέρεια, τα προϊόντα, το ορια
κό κόστος, τα έσοδα, και τα κόμιστρα για κάθε κατηγορία εμπορευμάτων, που
μεταφέρονται με τα διάφορα μέσα μεταφοράς, ενώ ως εξωγενείς μεταβλητές
στο σημείο αυτό θεωρούνται τα χαρακτηριστικά αγοράς, τα τεχνολογικά χα
ρακτηριστικά και οι τιμές των συντελεστών παραγωγής. Το περιφερειακό μο
ντέλο εισοδήματος προσδιορίζει για κάθε περιφέρεια το προϊόν και την απα
σχόληση, ενώ ως εξωγενείς μεταβλητές στο μοντέλο αυτό θεωρούνται οι τιμές
των συντελεστών παραγωγής και οι τιμές των μεταφορών. Όπως φαίνεται
από το Διάγραμμα 2.1, τα δύο μοντέλα βρίσκονται σε πλήρη αλληλεξάρτηση
μεταξύ τους. Επειδή όμως η σύνδεση μεταξύ των μεταβολών του περιφερεια
κού εισοδήματος και του προϊόντος με τη ζήτηση στο περιφερειακό μοντέλο
θεωρείται πολύ ασθενής, μπορούμε στην πράξη να θεωρήσουμε την εξάρτηση
των δύο μοντέλων ως μια μονοσήμαντη σχέση παρά ως αμφιμονοσήμαντη.6
Δηλαδή, οι μεταβολές των τιμών των μεταφορών επιδρούν στο επίπεδο του
περιφερειακού εισοδήματος, αλλά οι μεταβολές στο περιφερειακό εισόδημα
δεν έχουν σημαντική επιρροή στις τιμές των μεταφορών. Επομένως η τιμολο
γιακή πολιτική στις μεταφορές θα περιορίζεται στο περιφερειακό μοντέλο με
ταφορών και θα εκτιμώνται οι επιδράσεις της στο περιφερειακό μοντέλο εισο
δήματος.

5. Ενώ θεωρείται ανακρίβεια να υποθέσουμε ότι οι εθνικές μεταβλητές για ένα μοντέλο
μιας περιφέρειας θεωρούνται εξωγενείς, επειδή οι εθνικές μεταβλητές είναι το άθροισμα ή ο μέ
σος σταθμικός των όμοιων μεταβλητών όλων των περιφερειών, και ως εκ τούτου επηρεάζονται
σε κάποιο βαθμό από μεταβολές που υφίστανται μεταξύ των περιφερειών, εντούτοις το μικρό
μέγεθος της περιφέρειας ή η μικρή χώρα, επιτρέπει αυτή την εξωγένεια των πιο πάνω εθνικών
μεταβλητών με μικρό σφάλμα. Για μια εκτενέστερη ανάλυση της εξειδίκευσης εκείνων των πε
ριφερειακών μοντέλων που χρησιμοποιούν εθνικές μεταβλητές ως εξωγενείς, βλέπε: Adams
F.G., Brookings C G . and Glickman N.J. (1975), "On the specification and simulation of a
regional econometric model: A model of the Mississipi", Review of Economics and Statistics,
57, σ. 286-298 καθώς επίσης και: Glickman N.J. (1971), "An econometric forecasting model
for the Philadelphia region", Journal of Regional Science, 11, σ. 15-32.
6. Βλέπε Friedlaender and Spady (1980).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1
Η σύνδεση του περιφερειακού μοντέλου μεταφορών
με το περιφερειακό μοντέλο εισοδήματος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΟΓ4ΤΕΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

>
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Ο
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Εξωγενείς μεταβλητές

Προϊόν (υπηρεσία μεταφοράς)
- κατά μέσο μεταφοράς

Χαρακτηριστικά αποστολής.
- κατά μέσο μεταφοράς

Οριακό κόστος
- κατά μέσο μεταφοράς

Χαρακτηριστικά εμπορεύματος
- κατά μέσο μεταφοράς

Έσοδα

Τιμές συντελεστών παραγωγής

Κόμιστρα

r — - - • Χαρακτηριστικά αγοράς

β

Τεχνολογικά χαρακτηριστικά

ι
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Ενδογενείς μεταβλητές
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Τιμές συντελεστών παραγωγής
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Κόμιστρα

Α
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2.2. Η εξειδίκευση των μοντέλων τιμολογιακής πολιτικής των μεταφορών
Η εξειδίκευση των μοντέλων τιμολογιακής πολιτικής των μεταφορών εί
ναι αρκετά δύσκολη, γιατί θα πρέπει να παρακαμφθεί ένας μεγάλος αριθμός
δυσκολιών, που προέρχονται από τις αλληλεπιδράσεις των τιμών και του κό
στους, τόσο μεταξύ των μέσων μεταφοράς όσο και μεταξύ του τομέα των με
ταφορών και της υπόλοιπης οικονομίας, καθώς και από την πολυσύνθετη
μορφή του προϊόντος και την έντονη εποχικότητα της ζήτησης σε σχέση με τη
σχετικά σταθερή προσφορά. Αναλυτικότερα, οι δυσκολίες που παρουσιάζο
νται για την εξαγωγή ενός συνεπούς από άποψη πολιτικής τιμών μοντέλου
ισορροπίας στην αγορά των μεταφορών είναι οι παρακάτω:
α.

Οι αλληλεπιδράσεις στις τιμές και στο κόστος.
i. Η εξάρτηση της τιμής μεταφοράς ενός μεταφορικού μέσου τόσο από
τις τιμές που θέτουν τα άλλα μεταφορικά μέσα, όσο και από το γενικό
επίπεδο των τιμών.
ii. Η εξάρτηση του κόστους των μεταφορικών μέσων τόσο από το γενικό
επίπεδο των τιμών, όσο και από τη σύνθεση του συνολικού όγκου των
μεταφερόμενων εμπορευμάτων (π.χ. βιομηχανικών και αγροτικών).
iii. Η εξάρτηση της ζήτησης για μεταφορές από το περιφερειακό εισόδη
μα και προϊόν.

β.

Η δυσκολία προσαρμογής της προσφοράς των μεταφορών προς τις
απαιτήσεις της ζήτησης. Η ροή της ζήτησης των μεταφορών δεν είναι
ομοιόμορφη, αλλά παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις - εποχιακές,
εβδομαδιαίες, ημερήσιες και ωριαίες. Αντίθετα, η ροή της προσφοράς
των μεταφορών μεταβάλλεται συνήθως με πολύ αργό ρυθμό, γιατί εξαρ
τάται από την τεχνική υποδομή του κάθε μέσου, η οποία μεταβάλλεται λόγω των μικρών και μη συχνών επενδυτικών έργων - σε πολύ μεγάλα
χρονικά διαστήματα.

γ.

Η πολυπλοκότητα του προϊόντος των μεταφορών. Το κάθε μέσο μετα
φοράς έχει να μεταφέρει μια ευρεία κλίμακα προϊόντων από μια ευρεία
κλίμακα προελεύσεων σε μια ευρεία κλίμακα προορισμών.

Ως συνέπεια των πιο πάνω, η εξειδίκευση ενός μοντέλου τιμολογιακής
πολιτικής στον τομέα των μεταφορών, το οποίο να ερμηνεύει την όλη πο
λυπλοκότητα του τομέα με το σύνολο των αλληλεπιδράσεων είναι πρακτικά
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αδύνατη και για να την καταστήσουμε εφικτή, περιοριζόμαστε συνήθως σε μια
ορισμένη περιοχή, σε έναν ορισμένο αριθμό μέσων μεταφοράς και σε μεγάλες
ομάδες εμπορευμάτων. Π.χ., εάν υποθέσουμε ότι στο σύστημα των ελληνικών
μεταφορών έχουμε τα μέσα μεταφοράς : σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο (φορτηγό,
λεωφορείο), πλοίο και τις κατηγορίες αποστολών: βιομηχανικών προϊόντων,
αγροτικών προϊόντων και επιβατών, τότε η διάρθρωση του γενικού μοντέλου
τιμολογιακής πολιτικής των μεταφορών παρίσταται ως εξής:
M C 2 B = S S B ( Υ Σ Β > Υ ΣΑ > Υ ΣΕ » W Z »ιΣ ^ Ε Σ >
M C 2 A = S ΣΑ ( Υ ς Α » Υ ς Β » Υ ς Ε .Wx ,ί Σ ,ςΕ Σ )
M C 2 E = δ Σ Ε ( Υ Σ Ε » Υ ΣΒ » Υ ΣΑ > ^ Σ >ιΣ ^ Ε Σ )
Μ Ο φ β = S<j,B ( γ φ β > Υ ΦΑ ΛΫφ ,ίφβ)

ΜΟφΑ = S<pA ( γ φ Α > Υ ΦΒ » ^ φ ,ΪφΑ )
Υ
MCAE = S A E ( Λ Ε »WA »qEA)
δ
Υ
Υ
Υ
W
1
Ε
MCriB = Π Β ( Π Β > ΠΑ » ΠΕ> n » Π> 3 Π )
MC™ = S n A ( Υ Π Α > Υ ΠΒ » Υ ΠΕ> W n . ιΠ> q E ü )
M C n E = S n E ( Υ Π Ε > Υ ΠΒ y Υ ΠΑ> W n > *Π> q E n )
Υ

ΣΒ

= ΟΣΒ ( Ρ Σ β >ΡΦΒ » Ρ ΠΒ» ^ΣΒ» qΦB» QuB» Χ Β )

ΥςΑ

= ° Σ Α ( Ρ ΣΑ> Ρ Φ Α . Ρ ΠΑ« ^ΣΑ» ^ΦΑ» <1ΠΑ » Χ Α )

Υ

ςΕ

= ΟΣΕ ( Ρ ΣΕ» Ρ Λ Ε . Ρ ΠΕ> ς Ε Σ , q E A» qEn» Χ Ε )

Υ

ΦΒ

= Ο φ Β ( Ρ ΦΒ» Ρ Σ Β » Ρ ΠΒ> ^ΦΒ» qΣB» qilB» Χ Β )

Υ

ΦΑ

= ΌΦΑ ( Ρ Φ Α , Ρ Σ Α , Ρ Π Α , ς Φ Α , ς Σ Α , q n A , Χ Α )

Υ

ΛΕ

= DyVE ( ΡΛΕ> Ρ Σ Ε » Ρ ΠΕ> q E A> q E Σ » q E Il> Χ Ε )

Υ

ΠΒ

= ° Π Β ( Ρ ΠΒ» Ρ Σ Β · Ρ ΦΒ> q n B » qΣB> qΦB> Χ Β )

Υ

ΠΑ

= ° Π Α ( Ρ ΠΑ» Ρ Σ Α » Ρ ΦΑ> qnA» qΣA> qΦA>

Υ

ΠΕ

Ρ

= ΟΠΈ ( ΠΕ»

Ρ

Ρ

E

ς Ε . ΛΕ» q n.

ςΕχ,

qEA,

X

Χ

Α)

E )

(2.1
(2.2
(2.3
(2.4
(2.5
(2.6
(2.7
(2.8
(2.9
(2.10
(2.11
(2.12
(2.13
(2.14
(2.15
(2.16
(2.17
(2.18

όπου:
MC
Υ
W
Ρ
t
q
qE
Χ

= το οριακό κόστος,
= το προϊόν,
= οι τιμές των συντελεστών παραγωγής,
= ο ι τιμές των υπηρεσιών μεταφοράς,
= ο ι τεχνολογικές μεταβλητές στη μεταφορά εμπορευμάτων,
= τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στη μεταφορά εμπορευμάτων,
= τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στη μεταφορά επιβατών,
= άλλες μεταβλητές που δεν έχουν σχέση με τη μεταφορά των εμπορευ55

μάτων ή των επιβατών,
S,D = η προσφορά και η ζήτηση, αντίστοιχα.
Δείκτες:7
Σ,Φ,Λ,Π = σιδηρόδρομος, φορτηγό, λεωφορείο και πλοίο, αντίστοιχα.
Β,Α,Ε
« βιομηχανικά, αγροτικά προϊόντα και επιβάτες, αντίστοιχα.
Οι εξισώσεις (2.1) - (2.9) εκφράζουν τις συναρτήσεις οριακού κόστους
για τις μεταφορές των βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων και των επι
βατών με τον σιδηρόδρομο (2.1 - 2.3), των βιομηχανικών και αγροτικών
προϊόντων με το φορτηγά (2.4 - 2.5), των επιβατών με λεωφορεία (2.6) και
των βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων και επιβατών με πλοία (2.7 2.9). Τέλος, οι εξισώσεις (2.10) - (2.18) εκφράζουν τις συναρτήσεις ζήτησης
για την κάθε κατηγορία αποστολής με το κάθε μέσο μεταφοράς.
Η αλληλεξάρτηση τώρα μεταξύ των εξισώσεων προέρχεται από την
εξάρτηση του οριακού κόστους, για τη μεταφορά της κάθε κατηγορίας απο
στολών με ένα δεδομένο μέσο μεταφοράς, από τον όγκο μεταφοράς της κατη
γορίας αυτής των αποστολών που μεταφέρονται με το μέσο αυτό, και από την
εξάρτηση της ζήτησης, για μεταφορές της κάθε κατηγορίας αποστολών με ένα
δεδομένο μέσο μεταφοράς, από τις τιμές μεταφοράς της κατηγορίας αυτής
των αποστολών που μεταφέρονται με το μέσο αυτό.
Το πιο πάνω μοντέλο είναι σε υψηλό βαθμό συγκεντρωτικό, εφόσον πε
ριλαμβάνει μόνο δύο ευρύτατες κατηγορίες εμπορευμάτων, τα βιομηχανικά
και τα αγροτικά, και είναι γνωστό ότι το κάθε μέσο μεταφοράς εκτελεί ένα με
γάλο αριθμό κατηγοριών αποστολών σε ένα μεγάλο αριθμό προελεύσεων και
προορισμών. Μια ανάλυση όμως, η οποία θα περιλαμβάνει όλη αυτή την πο
λυπλοκότητα και το σύνολο των αλληλεπιδράσεων, είναι αδύνατη, τόσο από
άποψη έλλειψης των αναγκαίων στοιχείων όσο και από πλευράς σημαντικής
επέκτασης του μοντέλου με αποτέλεσμα τη μείωση της αξιοπιστίας των εκτι
μήσεων λόγω της σημαντικής μείωσης του βαθμού ελευθερίας του από τον τό
σο μεγάλο αριθμό παραμέτρων. Είναι βέβαια φανερό ότι στην περίπτωση των
ελληνικών μεταφορών τα αναλυτικά διαζωνικά μοντέλα προέλευσης -προο
ρισμού τυγχάνουν μεγαλύτερης εφαρμογής. Επομένως, δεν αναμένεται το εν
λόγω μοντέλο της τιμολογιακής πολιτικής των μεταφορών να οδηγήσει σε πο-

7. Χάριν απλουστεύσεως έχουν παραλειφθεί από το μοντέλο οι εκθετικοί δείκτες των πε
ριοχών, θεωρώντας ότι οι συναρτήσεις κόστους και ζήτησης στην περίπτωση των ελληνικών με
ταφορών δεν συσχετίζονται μεταξύ των περιοχών.
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λύ εξειδικευμένες πολιτικές για τις ελληνικές μεταφορές, τουλάχιστον στον
βαθμό που βρίσκεται η δυνατότητα εξεύρεσης στοιχείων. Επειδή όμως παρέ
χει μια σφαιρική εικόνα του θέματος και η γενική ισορροπία δεν έχει προη
γουμένως αναλυθεί ικανοποιητικά για τις ελληνικές μεταφορές, μια πρωταρ
χική προσπάθεια αυτού του είδους σκιαγραφεί τη φύση του προβλήματος και
συμμετέχει στην ποσοτική εκτίμηση του μεγέθους των διαφορών μεταξύ των
επιδράσεων μιας γενικής ισορροπίας σε σχέση με τις επιδράσεις μιας μερικής
ισορροπίας που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα.
Εάν υποθέσουμε ότι οι τιμές των μεταφορών υπολογίζονται εξωγενώς
με μια πολιτική παρέμβασης των μεταφορών (regulation), τότε, δεδομένων
των τιμών μεταφοράς για κάθε μέσο μεταφοράς και για κάθε κατηγορία απο
στολών, καθώς και των χαρακτηριστικών αγοράς, που αντιμετωπίζει το κάθε
μέσο μεταφοράς, οι εξισώσεις (2.10) - (2.18) προσδιορίζουν τη ζήτηση για την
κάθε κατηγορία των μεταφορών με το κάθε μεταφορικό μέσο.
Οι τιμές παρέμβασης στο μοντέλο προσδιορίζουν την ίδια σχεδόν μορφή
στις καμπύλες ζήτησης και προσφοράς των μεταφορών με εκείνη που θα
προσδιόριζαν οι τιμές ελεύθερου ανταγωνισμού, δεδομένου ότι, στη βρα
χυχρόνια βάση που εξετάζεται η πολιτική των τιμών στις μεταφορές, οι ποιο
τικές μεταβλητές δεν μεταβάλλονται. Τότε οι τιμές δεν θα έχουν διαρθρωτική
επίδραση στις καμπύλες προσφοράς και ζήτησης, εφόσον οι επιλογές τόσο
των παραγωγών όσο και των καταναλωτών των μεταφορών στηρίζονται
(όπως είδαμε στην παράγραφο 1.1.1) στους συνδυασμούς τιμών - ποιοτήτων
και όχι μόνο στις τιμές. Επομένως, η επίδραση των μεταβολών των τιμών στο
μοντέλο της βραχυχρόνιας ισορροπίας σε μια ελεύθερη αγορά των μεταφορών
συνίσταται όχι στο να μεταβάλλουν τον συνολικό όγκο του μεταφορικού έρ
γου στο κάθε μέσο μεταφοράς σε όλη την κλίμακα των κατηγοριών των απο
στολών, αλλά να ανακατανείμουν τις διάφορες κατηγορίες αποστολών μετα
ξύ των μέσων μεταφοράς κατά τον πλέον οικονομικά αποδοτικό τρόπο.
Πριν προβούμε στις εκτιμήσεις των μεταφορικών έργων και των τιμών
του κάθε μέσου μεταφοράς, είναι απαραίτητο να εκτιμήσουμε τις συναρτήσεις
ζήτησης και προσφοράς και να παράγουμε τις αντίστοιχες καμπύλες. Δηλαδή,
η σειρά ανάπτυξης των μοντέλων μιας ορθολογικής τιμολογιακής πολιτικής
των μεταφορών είναι η εξής:
α.

Η ανάπτυξη των καμπυλών ζήτησης του τομέα των μεταφορών από τις
εκτιμώμενες παράγωγες σχέσεις ζήτησης.

β.

Η ανάπτυξη των καμπυλών προσφοράς του τομέα των μεταφορών από
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*

τις εκτιμώμενες σχέσεις κόστους.
γ.

Η επίλυση του συστήματος των πιο πάνω εξισώσεων, για να λάβουμε τις
τιμές γενικής ισορροπίας.

2.2.1. Η ανάπτυξη των καμπυλών ζήτησης των μεταφορών
Η ζήτηση των μεταφορών - εκτός από τα ταξίδια αναψυχής, τα οποία
αποτελούν ένα μικρό ποσοστό τους - γίνεται για την εξυπηρέτηση άλλου σκο
πού. Δηλαδή είναι παράγωγος ζήτησης και γίνεται για να υποβοηθήσει τα αγα
θά ή τα άτομα να κατανεμηθούν στο χώρο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανο
ποιηθεί άμεσα η ζήτηση τους. Λόγω της ιδιότητας της αυτής, η ζήτηση των
μεταφορών υπόκειται σε ακανόνιστες μεταβολές στις μεγάλες χρονικές πε
ριόδους και έτσι η εκτίμηση της θα πρέπει να περιορίζεται σε μικρά χρονικά
διαστήματα π.χ. σε μήνες ή ακόμα σε ημέρες. Τα μοντέλα ζήτησης των μεταφο
ρών πρέπει να περιέχουν, εκτός από τις τιμές, και τις κατάλληλες τεχνολογι
κές μεταβλητές, οι οποίες ερμηνεύουν τις εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής
των διαφόρων τρόπων μεταφοράς. Η τεχνολογική εξέλιξη του κάθε μέσου με
ταφοράς έχει μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση όλων των συναρτήσεων που
εκφράζουν τη συμπεριφορά των οικονομικών φαινομένων στον τομέα των
μεταφορών. Τόσο η μορφή των συναρτήσεων ζήτησης όσο και των συναρτήσε
ων κόστους και προσφοράς εξαρτάται κατά κύριο λόγο από αυτή. Κατ' αυτό
τον τρόπο υποχρεωνόμαστε να εξειδικεύουμε στον τομέα των μεταφορών μεικτογενείς συναρτήσεις (hybrid functions), οι οποίες περιέχουν οικονομικές
και τεχνολογικές μεταβλητές. Η μορφή των συναρτήσεων θα πρέπει να είναι
τέτοια, ώστε να επιτρέπει:8
α.

Την ενσωμάτωση του πολυδιάστατου προϊόντος και των ποιοτικών χα
ρακτηριστικών του.

β.

Την ενσωμάτωση των τεχνολογικών μεταβλητών.

8. Μια κατάλληλη για τους πιο πάνω σκοπούς μορφή συνάρτησης είναι η υπερβατική λο
γαριθμική συνάρτηση (translog function), η οποία έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα τα τελευταία
χρόνια στις οικονομετρικές εκτιμήσεις των μεταφορών με αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσμα
τα.
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γ.

Τον έλεγχο ενός αριθμού υποθέσεων, που αφορούν την διαχώριση, την
ομογένεια και την εξάρτηση της υποκείμενης συνάρτησης παραγωγής.
Για τον σκοπό αυτό απαιτείται οι συναρτήσεις αυτές να είναι αρκετά
εύκαμπτες (flexible).

δ.

Τη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια εκτίμηση τους.

Έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς πολλά μοντέλα ζήτησης για τις ναυλω
μένες μεταφορές, τα οποία μπορούμε να κατατάξουμε σε δύο μεγάλες κατηγο
ρίες: τα αθροιστικά μοντέλα (aggregate models)9 και τα αναλυτικά μοντέλα
(disaggregate models)10. Τα δεύτερα μοντέλα πλεονεκτούν έναντι των πρώ
των στην εξειδίκευση της συμπεριφοράς επιλογής των τρόπων μεταφοράς, η
οποία γίνεται σε επίπεδο ατομικών αποφάσεων και όχι αθροιστικά όπως γί
νεται στα πρώτα. Εντούτοις το μοντέλο των αθροιστικών επιλογών, κυρίως
αυτό που αναπτύχθηκε από τους Α. Friedlaender και R. Spady θεωρείται πε
ρισσότερο εύχρηστο για την ανάπτυξη του μοντέλου γενικής ισορροπίας των
μεταφορών και επιπλέον συσχετίζεται με τις υποκείμενες συναρτήσεις κό
στους και παραγωγής. Δηλαδή στο μοντέλο αυτό η συνάρτηση ζήτησης θεω
ρείται ως εισροή στην παραγωγική διαδικασία και προκύπτει από τη γενική
συνάρτηση κόστους με βάση το λήμμα του Shephard. Μ
Αναλυτικότερα, ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια επιχείρηση, η οποία χρη
σιμοποιεί για την παραγωγή του προϊόντος της Υ, εργασία (L), κεφάλαιο
(Κ), πρώτες ύλες και ενέργεια (Π), σιδηροδρομικές μεταφορές (Σ) και μετα
φορές με φορτηγά (Φ). Για να καταλήξουμε στη συνάρτηση ζήτησης για με
ταφορές, χρησιμοποιούμε τη βραχυχρόνια συνάρτηση μεταβλητού κόστους12
9. Βλέπε π.χ. Friedlaender A.F. and Spady R.H., "A derived demand function for freight
transportation", The Review of Economics and Statistics, vol. LXII (August 1980).
10. Βλέπε π.χ. Winston C , "A disaggregate model of the demand for intercity freight
transportation", Econometrica, vol. 49, No 4 (July 1981).
11. Shephard R.W., Cost and Production functions, Princeton, N.S., Princeton Univ.
Press, 1973.
12. Οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιείται η βραχυχρόνια συνάρτηση μεταβλητού κό
στους είναι: α) Η επιχείρηση δεν μπορεί σε μια δεδομένη στιγμή να διευθετήσει τη χρήση των
συντελεστών της παραγωγής σε optimum αναλογίες και κατ' αυτό τον τρόπο είναι πιθανό ότι κα
τά τη στιγμή αυτή θα λειτουργήσει κατά μήκος μιας καμπύλης βραχυχρόνιου κόστους αντί μιας
καμπύλης μακροχρόνιου κόστους, β) Ακόμα και αν η επιχείρηση βρίσκεται σε μακροχρόνια
ισορροπία, δεν θα υπάρχει σφάλμα στις εκτιμήσεις, εάν εξειδικεύσουμε και εκτιμήσουμε μια
βραχυχρόνια συνάρτηση κόστους, γιατί αυτή, απλά, δείχνει ότι έχουν χρησιμοποιηθεί optimum
ποσά των σταθερών συντελεστών παραγωγής.
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και τις παράγωγες συναρτήσεις ζήτησης των εισροών της παρακάτω μορ
φής:
C B = C B (Υ, Κ, Π, P L , Ρ Φ> Ρ Σ )
φ β

=

aCB(Y,K,II,PL^,Pi)

(2.19)
(

2.20α)

θΡφ
Σ

_aCB(Y,K,n,PL^,Pi)

(2.20β)

aPs
όπου: Cß το βραχυχρόνιο μεταβλητό κόστος, Φβ και Σβ οι βραχυχρόνιες
συναρτήσεις ζήτησης για μεταφορές με φορτηγό και σιδηρόδρομο αντίστοι
χα, Υ το προϊόν, Κ και Π οι σταθερές εισροές, κεφάλαιο και πρώτες ύλες
αντίστοιχα, PL, Ρφ, και Ρ Σ οι τιμές εργασίας, μεταφορών με φορτηγό και σι
δηρόδρομο, αντίστοιχα. Οι τιμές μεταφορών (Ρφ, Ρ Σ ) πρέπει να αντανα
κλούν το κόστος αποθέματος καθώς επίσης και τα κόμιστρα με το φορτηγό
και τον σιδηρόδρομο. Επειδή όμως το κόστος αποθέματος συσχετίζεται με
τα χαρακτηριστικά αποστολής, αντί να λαμβάνουμε αυτό το κόστος, χρησι
μοποιούμε μια γενική έκφραση, η οποία συσχετίζει την ενεργό τιμή του
συντελεστή της μεταφοράς με τα κόμιστρα και τα χαρακτηριστικά της απο
στολής. Η θεωρία των αποθεμάτων δείχνει ότι τα παραπάνω χαρακτηριστι
κά αποστολής είναι σημαντικά (η αξία του εμπορεύματος, η συχνότητα των
παραγγελιών, το μήκος διάνυσης και το μέγεθος της αποστολής). Κατ' αυτό
τον τρόπο, η συνάρτηση της ενεργού τιμής μιας μεταφοράς λαμβάνει την πα
ρακάτω μορφή:
P^i[ri(qO,qij

ί = Φ,Σ

1

όπου τ αντιπροσωπεύει το κόμιστρο του μεταφορικού μέσου i και qi είναι
διάνυσμα των χαρακτηριστικών της αποστολής σε σχέση με το μεταφορικό μέ
σο i. Επομένως η συνάρτηση (2.19) μπορεί να λάβει την παρακάτω μορφή:
C B = C B (Ρ Φ , Ρ Σ , %φ, q 2 , χ, Υ)

(2.21)

όπου χ το διάνυσμα των σταθερών συντελεστών (κεφαλαίου, εργασίας, πρώ
των υλών κ.λπ.).
Όσον αφορά την εξειδίκευση της συνάρτησης ζήτησης για μεταφορές,
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θα υποθέσουμε ότι η συνάρτηση (2.21) θα εκφραστεί με την υπερβατική λο
γαριθμική προσέγγιση (translog approximation)13 της μορφής:
InC = α ο + 2) ai lnPj + J
i
+

D

j lnqj + Y Vh Inxh + oylnY

j

h

^2EAiJlnPilnPJ
z

i

+

j

IEBiJlnPiln£lJ
i

j

+ 2 2 C ih l n P J l n x h + 2 DiY InPi InY
i

+

h

i

η 2 Σ E i r l n ^i l n ^ r + 2 2 FJh ln^J l n X h

2

i

r

j

h

+ 2 QY lnqj InY + 1 Σ J H h s lnxh lnxs
2

j

h

s

+ 2 l h Y l n x h l n Y Y + l Ιγγ(ΙηΥ) 2

(2.22)

2

Y

Διαφορίζοντας την πιο πάνω σχέση ως προς την τιμή της i εισροής μετα
φοράς, λαμβάνουμε την παρακάτω εξίσωση συμμετοχής συντελεστή παραγω
γής (factor share equation) του μέσου μεταφοράς i:
s

j InC
ainPi
= ai + 2 Aij lnPj + 2 Bij lnqj + 2 C ih lnxh + D Y InY
j
J
h

(2.23)

όπου, Si, τα έξοδα της επιχείρησης στον τρόπο μεταφοράς i.

13. Το πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της
ζήτησης η υπερβατική λογαριθμική συνάρτηση κόστους, η οποία είναι η πιο κατάλληλη μορφή
συνάρτησης που καλύπτει με επιτυχία τα προβλήματα που αναφύονται κατά τις εκτιμήσεις των
μεταφορών (βλέπε παράγραφο 2.2.1 ). Για μια πλήρη ανάπτυξη της μορφής αυτής της συνάρτη
σης βλέπε: Christensen, Jorgenson and Law, "Transcendental Logarithmic Production
Function", Review of Economics and Statistics, No 55 (Febr. 1973), σ. 38-45.
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Στην τεχνική της εκτίμησης της εξίσωσης (2.23) υπάρχουν δύο δυσκο
λίες. Η πρώτη αφορά την έλλειψη στοιχείων σχετικά με τη συσχέτιση των στα
θερών συντελεστών με τη συμμετοχή των εξόδων μεταφοράς και η δεύτερη την
προκύπτουσα από το μοντέλο προϋπόθεση ότι όλες οι βιομηχανίες σε όλες τις
περιοχές έχουν την ίδια τεχνολογία.
Εάν όμως υποθέσουμε ότι η υποκείμενη τεχνολογία είναι τέτοια, ώστε η
παραγωγή να είναι διαχωρίσιμη μεταξύ εξόδων μεταφοράς και σταθερών
συντελεστών, τότε θα έχουμε: Cjh = 0 για κάθε i και h, και κατ' αυτό τον τρόπο
ο όρος των σταθερών συντελεστών απαλείφεται. Η υπόθεση αυτή δεν είναι τό
σο περιοριστική στο μοντέλο, εάν ληφθεί υπόψη ότι τα έξοδα για μεταφορές
διακυμαίνονται ανάλογα με την κλίμακα του προϊόντος και όχι με τη χρήση
των σταθερών συντελεστών.
Ακόμα, εάν υποθέσουμε ότι οι μεταβολές στην αναλογία των συντελε
στών παραγωγής σε σχέση με τις μεταβολές των τιμών είναι οι ίδιες σε όλες τις
βιομηχανίες, τότε η εισαγωγή ψευδομεταβλητών (dummy variables) θα απορ
ροφήσει τις σχετικές τεχνολογικές μεταβλητές. Η υπόθεση αυτή δεν είναι τόσο
περιοριστική, επειδή αφήνει την ελαστικότητα υποκατάστασης να μεταβάλλε
ται ελεύθερα μεταξύ των βιομηχανιών. Επομένως, η τελική εξίσωση προς
εκτίμηση λαμβάνει τη μορφή:
Si = αϊ + J ßj DUMj + J Au InPi + J By lnqj + DiYlnY
(2.24)
J
!
J
ΐ = Φ,Σ
όπου DUMj η ψευδομεταβλητή ενός εμπορεύματος. Κατ' αυτό τον τρόπο τα
έξοδα μεταφοράς με ένα μέσο μεταφοράς μπορούν να εκφραστούν ως μια
συνάρτηση των τιμών μεταφοράς των μέσων, π.χ. σιδηροδρόμου και φορτη
γού, των ποιοτικών χαρακτηριστικών αποστολής του κάθε μέσου, του συνο
λικού βιομηχανικού προϊόντος και ενός αριθμού ψευδομεταβλητών που αντι
στοιχούν σε κάθε εμπόρευμα.
Οι Friedlaender και Spady, προκειμένου να εκτιμήσουν τη ζήτηση για
μεταφορές με σιδηρόδρομο και με φορτηγό, έδωσαν περισσότερο πρακτικό
περιεχόμενο στην εξίσωση (2.24) και καθόρισαν με ακρίβεια τα χαρακτηρι
στικά αποστολής και τα εμπορεύματα που θα χρησιμοποιούσαν στην ανά
λυση τους. Επειδή χρησιμοποίησαν δύο μεταβλητούς συντελεστές παραγω
γής, τις μεταφορές με σιδηρόδρομο και τις μεταφορές με φορτηγό, θεώρησαν
αρκετό να εκτιμήσουν τη μια εξίσωση συμμετοχής συντελεστή στο κόστος πα
ραγωγής και χρησιμοποίησαν τους συντελεστές της για την εκτίμηση της άλ62
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λης. Κατ' αυτό τον τρόπο περιορίστηκαν στην εκτίμηση της παρακάτω εξί
σωσης για μεταφορές με φορτηγό:
S$> = αψ + Αφφ In (Ρφ/ρ^ + Β ΦΙ lnqi + Β φ2 Inqz + Βφβ lnq3
+ Β φ 4 1ηθ4 + Β Φ 5 lnoj + 0 Φ Υ lnY + J RDUMi + £ CDUMj
i
i

(2.25)

οπού:
S<j,

= η συμμετοχή του κόστους των μεταφορών με φορτηγό στο συνολικό
κόστος, που καθορίζεται με τα έσοδα των φορτηγών διαιρούμενα με
το άθροισμα των εσόδων του σιδηρόδρομου και των φορτηγών,
Ρφ
= τα έσοδα των φορτηγών ανά τονοχιλιόμετρο,
ΡΣ
= τα έσοδα του σιδηρόδρομου ανά τονοχιλιόμετρο,
q,
= οι μεταφερθέντες τόνοι με φορτηγά ανά όχημα,
q2
= η μέση διάνυση των φορτηγών,
q3
= η αξία των μεταφερθέντων εμπορευμάτων,
α^
= ο ι μεταφερθέντες τόνοι με σιδηρόδρομο ανά βαγόνι,
q5
= η μέση διάνυση του σιδηρόδρομου,
Υ
= ο ι πληρωμές μισθών και ημερομισθίων, χρησιμοποιούμενες για
να αντιπροσωπεύσουν κατά προσέγγιση το προϊόν, το οποίο εί
ναι δύσκολο να εκτιμηθεί κατά περιοχή και εμπόρευμα,
=
RDUMj
ψευδομεταβλητή γκχ την περιοχή i. Εάν η παρατήρηση είναι στην
περιοχή i, αυτή λαμβάνει την τιμή 1 και εάν βρίσκεται σε άλλη πε
ριοχή την τιμή Ο,
CDUMj = ψευδομεταβλητή για το εμπόρευμα]. Εάν η παρατήρηση αφορά το
εμπόρευμα j , αυτή λαμβάνει την τιμή 1, και εάν αφορά άλλο εμπό
ρευμα την τιμή 0.
Επειδή υπάρχουν στην πιο πάνω εξίσωση μόνο δύο μεταβλητές εισροές
- το κόστος των μεταφορών με φορτηγό και με σιδηρόδρομο - η συμμετοχή
του σιδηρόδρομου στο κόστος υπολογίζεται:

14. Επειδή θεωρούμε ότι οι επιχειρήσεις ελαχιστοποιούν το κόστος, θέτουμε τους περιο
ρισμούς ότι η συνάρτηση κόστους είναι ομογενής πρώτου βαθμού στις τιμές και επομένως
απαιτείται: Αφφ + Α Φ Σ = 0. Επιπλέον θέτουμε και τη συνθήκη συμμετρίας: Α Φ Σ = Α Σ Φ .
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S j = 1 -S<i>

(2.26)

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι όλες οι ανεξάρτητες λογαριθμικές μετα
βλητές έχουν σταθμιστεί με τους μέσους τους. Δηλαδή ο λόγος Ρφ/Pj, τα qj
και το Υ έχουν όλα διαιρεθεί με τους αντίστοιχους δειγματικούς μέσους. Π.χ.

qi
όπου:
qi = η σταθμισμένη ποιοτική μεταβλητή,
qi' = η παρατηρούμενη ποιοτική μεταβλητή,
çjj = ο δειγματικός μέσος της παρατηρούμενης ποιοτικής μεταβλητής.
Η διαδικασία αυτή γίνεται για να εξασφαλιστεί καλύτερη προσέγγιση
στην υπερβατική λογαριθμική συνάρτηση. Ο κύριος σκοπός της μεθόδου
αυτής είναι η εξαγωγή των συναρτήσεων ζήτησης κατά μέσο μεταφοράς, κατά
ομάδα εμπορευμάτων και κατά περιοχές. Κατ' αυτό τον τρόπο τα έξοδα μετα
φοράς με ένα συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς και για συγκεκριμένες ομάδες
εμπορευμάτων και περιοχές είναι:
Ei = SjEt

(2.27)

όπου:
Ε} = τα έξοδα μεταφοράς με το μέσο i, i = Σ,Φ,
Si = το ποσοστό συμμετοχής στο κόστος του μέσου i,
E t = τα συνολικά έξοδα μεταφοράς για μια ομάδα εμπορευμάτων.
Τα παραγόμενα τονοχιλιόμετρα με το μέσο i για μια ομάδα εμπο
ρευμάτων βρίσκονται, όταν διαιρέσουμε τα έξοδα μεταφοράς με το μέσο i με
το κόμιστρο του μέσου αυτού, για την κατηγορία αυτή των εμπορευμάτων, δη
λαδή:
ψ.-SiEt
(2.28)

όπου:
Ψί = το προϊόν μεταφοράς του μέσου i,
Pj = το κόμιστρο μεταφοράς με το μέσο i.
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Εάν το E t θεωρηθεί σταθερό, η (2.28) εκφράζει μια άμεση σχέση μεταξύ
του κομίστρου και των ζητουμένων τονοχιλιομέτρων του μέσου i. Κατ' αυτό
τον τρόπο θα έχουμε :
Ψ, = Ë t Si (Ρφ, Ρ Σ , q, Y, RDUMi, CDUMj) / Pi

(2-29)

Τώρα θα πρέπει να δοθούν στην εξίσωση συμμετοχής (2.25) οι απαιτού
μενες τιμές, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η (2.28) για την παραγωγή
μιας καμπύλης ζήτησης. Εδώ, οποιοδήποτε κόμιστρο με φορτηγό ή με σιδηρό
δρομο μπορεί να επιλεγεί. Συνήθως για τον υπολογισμό της ζήτησης κρατεί
ται σταθερό το κόμιστρο του ενός μέσου και μεταβάλλεται το κόμιστρο του
άλλου.
2.2.2. Η ανάπτυξη των καμπυλών προσφοράς των μεταφορών
Οι μέθοδοι εκτίμησης του κόστους των επιχειρήσεων των μεταφορών εί
ναι ένα από τα θέματα της οικονομετρίας, τα οποία έχουν δεχτεί μέχρι σήμερα
πολλές κριτικές.13 Πολυάριθμες οικονομετρικές μέθοδοι εκτίμησης έχουν
αναπτυχθεί, αλλά καμία από αυτές δεν έχει καταλήξει σε πλήρως ικανοποιη
τικά αποτελέσματα.16 Η αδυναμία αυτή αποδίδεται κυρίως στην έλλειψη κα
θορισμού μιας συνάρτησης κόστους, η οποία να ερμηνεύει κατάλληλα τη διάρ
θρωση της τεχνολογίας των μεταφορικών επιχειρήσεων.
Αναλυτικότερα, τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε
ερευνητής στην εξειδίκευση και εκτίμηση του κόστους των επιχειρήσεων των
διαφόρων μέσων μεταφοράς είναι τα εξής:
α. Το πολυδιάστατο προϊόν των μεταφορών, το οποίο περιλαμβάνει
αποστολές διαφόρων τύπων για διάφορες προελεύσεις και προορισμούς
και σε διάφορα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών. Η εξειδίκευση του προϊό
ντος δημιουργεί δυσκολίες όχι μόνο στη συγκέντρωση των στοιχείων, αλλά
και στην οικονομετρική εκτίμηση, από το γεγονός ότι αυξάνονται οι παρά
μετροι του μοντέλου των μεταφορών και μειώνονται, κατά συνέπεια, οι

15. Για μια εκτενή κριτική των οικονομετρικών μεθόδων εκτιμήσεων του κόστους των
μεταφορών βλέπε Meyer J.R. and Kraft G. (1961 ).
16. H σπουδαιότερη και πιο σύγχρονη μελέτη εκτίμησης κόστους των μεταφορών έχει γί
νει από τον Kneafsey J.T. (1975).
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βαθμοί ελευθερίας του. 17
β. Η παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων των μεταφορών χα
ρακτηρίζεται από κοινό κόστος, και επομένως και από κοινή παραγωγή.
Επομένως, δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι μια συνάρτηση κόστους, που
βασίζεται σε μια διαχωρίσιμη Cobb-Douglas τεχνολογία, είναι μια ακριβής
παρουσίαση της πραγματικότητας. Αντί αυτής χρειάζεται κάποια εύκαμπτη
μορφή (flexible form) συνάρτησης, η οποία θα επιτρέπει τον προσδιορισμό
της υποκείμενης διάρθρωσης της τεχνολογίας διαμέσου των εκτιμώμενων
παραμέτρων.
γ. Στην περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση δεν έχει διευθετήσει τον
εξοπλισμό της στο άριστο (πράγμα το οποίο συμβαίνει συνήθως) δεν θα βρί
σκεται σε θέση μακροχρόνιας ισορροπίας, λειτουργώντας κατά μήκος της μα
κροχρόνιας συνάρτησης κόστους. Τότε οι εκτιμήσεις των παραμέτρων της μα
κροχρόνιας συνάρτησης κόστους με διαστρωματικά (cross-section) στοιχεία,
μπορεί να είναι σοβαρά μεροληπτικές. IVαυτό, είναι προτιμότερο να εκτιμά
ται η βραχυχρόνια συνάρτηση κόστους και κατόπιν είναι εύκολο να εξαχθεί η
μακροχρόνια συνάρτηση κόστους, εφόσον αυτή είναι το περίβλημα (envelo
pe) των βραχυχρόνιων συναρτήσεων.18
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι, για να εκτιμήσουμε τη συνάρτηση
κόστους μιας επιχείρησης μεταφορών, θα πρέπει να περιλάβουμε μέσα σε
αυτήν όλους τους τύπους των προϊόντων καθώς επίσης και τα χαρακτηριστι
κά αποστολής και επιπλέον να της δώσουμε μια αρκετά εύκαμπτη μορφή, έτσι
ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε τις υποθέσεις που αφορούν τη διαχώριση, την
ομοιογένεια και την εξάρτηση της υποκείμενης συνάρτησης παραγωγής. Ακό
μα, εάν η μεταφορική επιχείρηση δεν έχει διευθετήσει τον εξοπλισμό της σε
άριστο επίπεδο, θα πρέπει να εκτιμήσουμε μια βραχυχρόνια συνάρτηση κό
στους, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή της αντίστοιχης
μακροχρόνιας συνάρτησης κόστους και της υποκείμενης συνάρτησης παρα
γωγής. Τέλος, η συνάρτηση κόστους θα πρέπει να περιέχει και εκείνους τους

17. Οι McFadden (1966), Hasenkamp (1976), Shephard (1953) και Brown-CavesChristensen (1979) έχουν κάνει χρήση της δυαδικότητας για να αποδείξουν την ύπαρξη της
συνάρτησης κόστους πολλαπλού προϊόντος στη γενική μορφή της συνάρτησης παραγωγής.
Αυτό επιτρέπει την εξειδίκευση του κόστους των επιχειρήσεων πολλαπλού προϊόντος χωρίς να
εφαρμοστούν εκ των προτέρων περιορισμοί στη διάρθρωση της παραγωγής.
18. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε από τους Keeler (1974) και Kneafsey (1975) στην
επιχείρηση των σιδηροδρομικών μεταφορών καθώς και από τον Eads (1969) στην επιχείρηση
των αεροπορικών μεταφορών.
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τεχνολογικούς παράγοντες, οι όποιοι επηρεάζουν το κόστος χωρίς να συσχε
τίζονται άμεσα με το πολλαπλό προϊόν. Επομένως, η γενική μορφή μιας
συνάρτησης βραχυχρόνιου μεταβλητού κόστους, η οποία μπορεί να εφαρμο
στεί σε κάθε μεταφορική επιχείρηση είναι:19
2 30

C = c[w(Y,q),X, P,t]

<· )

όπου:
Q = το βραχυχρόνιο μεταβλητό κόστος,
Ψ = η συνάρτηση εξειδίκευσης του προϊόντος,
Υ = το διάνυσμα των προϊόντων μεταφοράς,
q = το διάνυσμα των χαρακτηριστικών αποστολής, που αντιστοιχούν στον
κάθε τύπο προϊόντος,

19. Η μορφή αυτή είναι μια συνάρτηση συναρτήσεως και προκύπτει από τη γενική νεο
κλασική συνάρτηση κοινού κόστους παραγωγής (Joint cost function): C = (Υ, Ρ), όπου Υ το
διάνυσμα των ποσοτήτων των προϊόντων και Ρ το διάνυσμα των τιμών. Αυτή είναι η δυαδική
μορφή της συνάρτησης F(Y,X) = 0, όπου Χ, είναι το διάνυσμα των ποσοτήτων των συντελε
στών παραγωγής (στο οποίο αντιστοιχεί το Ρ), καθώς η C(Y, Ρ) αποτελεί μια λύση στο πρό
βλημα:
ελαχιστοποίηση ως προς x της:

Υ ^

^

i

υπό τον περιορισμό:

F (Υ,Χ) = 0

Ο McFadden (1978) πρότεινε μια απλή αλλά σημαντική επέκταση στη συνάρτηση αυτή
με την προσθήκη του διανύσματος των τεχνολογικών παραγόντων t. Κατ' αυτό τον τρόπο έλαβε
αυτή τη μορφή:
C = C (Υ, Ρ, t)
Μια περαιτέρω επέκταση έγινε στην πιο πάνω συνάρτηση με τη διευθέτηση των προϊό
ντων Υ, ως προς τις ποιοτικές τους διαφορές, ως εξής: εάν q είναι το διάνυσμα των ποιοτικών
χαρακτηριστικών και q' τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, που αντιστοιχούν στο προϊόν Ύ\ και
συμβολίσουμε το διάνυσμα {Y1, q1} με ζ1 και το διάνυσμα [{Y^q 1 },..., {Yn,qn}] με ζ, τότε
θα έχουμε:
C (Y, q, Ρ, t) = C [Ψ 1 (Y1, q 1 ), ·· ·, Ψ η (Yn, q n ), Ρ, t] ή
C (Y, q, Ρ, t) = C [Ψ 1 (ζ 1 ),..., Ψ η (ζ"), Ρ, t]
Τέλος, εάν η επιχείρηση είναι σε θέση να καθορίζει μόνο τους συντελεστές παραγωγής,
τότε περιορίζεται στην επιλογή των ποσοτήτων των συντελεστών αυτών που ελαχιστοποιούν
τα έξοδα για την προμήθεια τους. Στην περίπτωση αυτή έχουμε τη βραχυχρόνια συνάρτηση κό
στους, η οποία λαμβάνει τη μορφή C = C (Ψ, Χ, Ρ, t).
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Χ = το διάνυσμα των σταθερών συντελεστών παραγωγής,
Ρ = το διάνυσμα των τιμών των μεταβλητών συντελεστών παραγωγής,
t = το διάνυσμα των τεχνολογικών μεταβλητών.
Η πιο κατάλληλη μορφή που θα πρέπει να δώσουμε στην (2.30), προκει
μένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την
εκτίμηση του κόστους των μεταφορών, είναι η παρακάτω υπερβατική λογα
ριθμική (translog):
InC = a 0 + J «i InPi + J ßj lntj + ^
i
J
k

Yk

lnWk

+ ! 2 2 A ü l n P i l n P l + 22BtilnPiliit,
1

+

i

1

i

j

Σ Σ C ik InPi lnWk + 1 2 2 DJ™ l n t J
i

2

k

+ 2 2 Ejk Intj lnΨ k + ±- Σ Σ ^
j

2

k

lnt

m

j

lnW

k

m

1ηψ

Η + «*

20

(2.31)

k h

όπου: ec, το τυχαίο σφάλμα.
Πράγματι, η (2.31) έχει τις εξής ιδιότητες:
α. Επιτρέπει την ενσωμάτωση του πολλαπλού προϊόντος και των ποιο
τικών χαρακτηριστικών.
β. Είναι σε αρκετά εύκαμπτη (flexible)21 μορφή, ώστε να επιτρέπει τον
20. Θεωρούμε στην εξίσωση αυτή το x ως τεχνολογική μεταβλητή t.
21. Η υπερβατική λογαριθμική συνάρτηση είναι εύκαμπτη, επειδή έχει τη δυνατότητα να
παρέχει μια δευτεροβάθμια προσέγγιση σε μια αυθαίρετη συνάρτηση. Ο Law έχει διακρίνει δύο
ιδέες προσέγγισης που ικανοποιούν την υπερβατική λογαριθμική συνάρτηση. Κατά την πρώτη
ιδέα μια συνάρτηση F(Z) παρέχει μια δευτεροβάθμια διαφορική προσέγγιση της G(Z) στο ση
μείο Ζ 0 , έτσι ώστε να ισχύει η σχέση:
F(Z 0 ) = G(Z 0 )
και

ÖF_ÖG
—>
dZ dZ

32F

Ö2G

ÔZiôZj

dZiöZj

Κατά τη δεύτερη ιδέα προσέγγισης, η F(Z) παρέχει μια δευτεροβάθμια αριθμητική προσέγιση στην περιοχή του ZQ, εάν:
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έλεγχο των υποθέσεων σχετικά με την υποκείμενη διάρθρωση της παραγωγής.
γ. MπoρεC να ενσωματώσει και τους τεχνολογικούς παράγοντες.
δ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε βραχυχρόνια όσο και σε μακρο
χρόνια μορφή.
Εάν αντικαταστήσουμε στην (2.31) τα lnPj με lnPj - lnPj , lntj με Int; lntj και ΙηΨ^ με Ι η Ψ ^ - ΙηΨ^, τότε θα έχουμε το ανάπτυγμα μιας δευτερο
βάθμιας σειράς Taylor. Τότε το σημείο IM» * j> *k] είναι σημείο προσέγγι
σης. Στην παρούσα μελέτη θεωρούμε ως σημείο προσέγγισης τον αριθμητικό
μέσο του δείγματος (Ρ,ί,Ψ). Επειδή, π.χ. lnPi-lnPj ισούται με In \~\

αυτό

αντιστοιχεί προς τη διευθέτηση της κάθε μεταβλητής να έχει μέσο την μονάδα.
Επειδή η (2.31), όπως έχει γραφτεί μπορεί να θεωρηθεί ως μια προσέγγιση
σειράς Taylor γύρω από το σημείο (1,1,...,1), ένας σημαντικός αριθμός υπο
λογισμών απλουστεύεται στο σημείο αυτό της προσέγγισης, που αντιστοιχεί
σε μια υποτιθέμενη επιχείρηση της οποίας οι αξίες των τιμών των συντελε
στών παραγωγής, των τεχνολογικών συνθηκών, των προϊόντων και των ποι
οτήτων είναι αυτές του δειγματικού αριθμητικού μέσου. Τό πρόβλημα τώρα
είναι να δούμε εάν η πιο πάνω προσέγγιση Taylor καλύπτει τις αρχές της
υποκείμενης συνάρτησης στο σημείο προσέγγισης που είναι ο μέσος αριθμητι
κός. Όσον αφορά την αρχή της ομογένειας, η προσέγγιση της υπερβατικής λο
γαριθμικής συνάρτησης διατηρεί αυτήν σφαιρικά. Την αρχή όμως της κοιλό
τητας (concavity), η προσέγγιση αυτή δεν την διατηρεί σφαιρικά. Επειδή η
κοιλότητα στο διάνυσμα Ρ είναι μια βασική αρχή, την οποία μια καλώς ορι
σμένη συνάρτηση κόστους θα πρέπει να πληροί, είναι δύσκολο να ισχυριστού
με ότι η υπερβατική λογαριθμική συνάρτηση κόστους είναι μια ακριβής αντι-

H(Z 0 ) = G(Z 0 )
και

|H(Z)-G(Z)^

K|l

^"f

oi3

για όλα τα Ζ στη δεδομένη περιοχή του Ζ 0 , όπου Κ σταθερά εξαρτώμενη από το Ζ 0 και Ι|Ζο Ι
είναι μια norm του Ζ. Μια συνάρτηση F(Z), η οποία μπορεί να παρασταθεί ως δευτεροβάθμια
σειρά Taylor προσεγγίζουσα την G(Z) γύρω από το σημείο Ζ 0 , είναι και αριθμητική και δια
φορική δευτεροβάθμια προσέγγιση. Κατ' αυτό τον τρόπο μπορεί να θεωρηθεί και η υπερβατική
λογαριθμική συνάρτηση.
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προσώπευση της συνάρτησης κόστους σε όλη την κλίμακα των τιμών του δείγ
ματος. Παρά τη σημαντική αυτή αδυναμία, η υπερβατική λογαριθμική συνάρ
τηση τυγχάνει ευρύτατης εφαρμογής τα τελευταία χρόνια στις εκτιμήσεις των
συναρτήσεων κόστους των μεταφορών, ιδιαίτερα μετά την έρευνα του
Wales,22 ο οποίος έδειξε ότι οι εκτιμήσεις της υπερβατικής λογαριθμικής
συνάρτησης είναι πολύ καλές στην περίπτωση όπου οι αρχές της μονοτονικότητας και κοιλότητας υπάρχουν σε όλα τα σημεία του δείγματος και σχεδόν
καλές, όταν η παραβίαση των αρχών αυτών υπάρχει μόνο σε λίγα σημεία του
δείγματος. Ακόμα ο Wales παρατήρησε ότι οι εκτιμήσεις της υπερβατικής λο
γαριθμικής συνάρτησης που παραβιάζουν τις αρχές της υποκείμενης συνάρ
τησης για έναν αριθμό σημείων δείγματος δεν δείχνουν ότι η διαδικασία μεγι
στοποίησης δεν πραγματοποιείται, αλλά ότι η υπερβατική λογαριθμική
συνάρτηση είναι μια πτωχή προσέγγιση της αντιπροσωπευόμενης συνάρτη
σης.
Όταν περιλάβουμε στη συνάρτηση ορισμένους σταθερούς συντελεστές
παραγωγής, τότε αυτή λαμβάνει τη μορφή μιας βραχυχρόνιας υπερβατικής λο
γαριθμικής συνάρτησης κόστους, ενώ όταν όλοι οι συντελεστές παραγωγής εί
ναι μεταβλητοί, αυτή είναι μια μακροχρόνια υπερβατική λογαριθμική συνάρ
τηση κόστους.
Εάν οι επιχειρήσεις ελαχιστοποιούν το κόστος τους, ώστε να ισχύει η
(2.31), τότε ισχύει το λήμμα του Shephard:

acpp,p t t)_ 7 .
ôPi

ainC(W,P,t)
dlnPi

=

gCQgJLP1Q P u g i Z j
dPi
* C C

( 2.32)

Δηλαδή, σε σχέση με την (2.31), αυτό αντιπροσωπεύει τις εξισώσεις
συμμετοχής κόστους:
%& = ai + £ Ail InPi + J By lntj + £ C ik ΙηΨ* + Ei
C

1

j

(2

.33)

k

22. Wales T., "The flexibility of flexible functional form: An empirical approach",
Journal of Econometrics (1977), vol. 5, σ. 183-193.
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όπου 6j, τυχαίο σφάλμα. Τέλος θέτουμε και τους περιορισμούς στην εξίσωση
(2.31), οι οποίοι εξασφαλίζουν ότι η συνάρτηση κόστους είναι ομογενής πρώ
του βαθμού ως προς τις τιμές των συντελεστών παραγωγής και είναι οι εξής:

2ai = l

(2· 3 4 α >

i

Σ Ail = 0,

1=1,...,L

(2.34β)

j = l,...,J,

(2.34γ)

k=l,...,K

(2.34Ô)

1

p i j = 0,
i

2 C i k = 0,

όπου, L, J και Κ είναι ο αριθμός των μεταβλητών συντελεστών παραγωγής,
των τεχνολογικών συνθηκών και των κατηγοριών προϊόντος αντίστοιχα.
Επιπλέον θέτουμε και τις συνθήκες συμμετρίας :
An =Aii,D j m = D m j και F k h = F h k ,

(2.35)

για κάθε h, i,j,k, 1 και m.
Η συνάρτηση οριακού κόστους για μια δεδομένη επιχείρηση j μπορεί να
προκύψει από την εκτίμηση του συστήματος των εξισώσεων (2.31) και (2.33)
υπό τους περιορισμούς (2.34) και (2.35) και με τη χρήση της παρακάτω σχέσης:

aq _ ainÇj (Ψυ, Pj, Xj, tj) q (Wy, g, x ^
dWij

ainWij

Ψΐ|

όπου Wjj το προϊόν που παράγεται από την επιχείρηση j , Cj το εκτιμώμενο
κόστος της επιχείρησης j , Ρ; το διάνυσμα των μεταβλητών συντελεστών παρα
γωγής της επιχείρησης], Χ; το διάνυσμα των σταθερών συντελεστών παραγω
γής της επιχείρησης j , εάν η επιχείρηση αυτή συντηρεί τεχνητή υποδομή και t;
το διάνυσμα των τεχνολογικών χαρακτηριστικών της επιχείρησης j . Κατ' αυτό
τον τρόπο, όταν κρατήσουμε όλες τις μεταβλητές σταθερές στο παρατηρούμε
νο επίπεδο και μεταβάλουμε το προϊόν Ψ ή, λαμβάνουμε αμέσως τη συνάρτη71

ση οριακού κόστους ή προσφοράς της επιχείρησης j για το προιον ι.
Στην περίπτωση όμως που θέλουμε να υπολογίσουμε τη συνάρτηση προ
σφοράς της βιομηχανίας μιας κατηγορίας μεταφορικών επιχειρήσεων, η οικονο
μική θεωρία μάς διδάσκει ότι η συνάρτηση αυτή θα προκύψει από το οριζόντιο
άθροισμα των συναρτήσεων του οριακού κόστους όλων των επιχειρήσεων της.
Αυτό όμως ισχύει στην περίπτωση εκείνη που όλες οι επιχειρήσεις της βιομηχα
νίας είναι αύξοντος κόστους. Επειδή όμως σε ένα κλάδο μεταφορών υπάρχουν
και επιχειρήσεις που είναι φθίνοντος κόστους, η μεθοδολογία αυτή εξαγωγής της
συνάρτησης προσφοράς της βιομηχανίας είναι μη αποτελεσματική/Ετσι, αντί να
εξαγάγουμε μια συνάρτηση προσφοράς ενός κλάδου μεταφορών από το οριζό
ντιο άθροισμα του οριακού κόστους των υποκείμενων επιχειρήσεων, είναι προ
τιμότερο να την εξαγάγουμε από τους μέσους σταθμικούς των σχετικών μεταβλη
τών όλων των επιχειρήσεων του κλάδου. Κατ' αυτό τον τρόπο, η συνάρτηση του
οριακού κόστους ή προσφοράς της βιομηχανίας θα λάβει τη μορφή:
dC _ dlnC (Ψ,, Ρ", Χ, Γ)
αΨί
θΙηΨί

C (Ψ,, Ρ~, Χ, Γ)
Ψί

( 2

·37)

Η παραπάνω συνάρτηση οριακού κόστους, επειδή οι μεταβλητές είναι
μέσοι σταθμικοί, θα είναι μια αντιπροσωπευτική συνάρτηση του κλάδου.
2.2.3. Η επίλυση του συστήματος των εξισώσεων
Α. Το μοντέλο της αρχικής γενικής ισορροπίας

Οι εκτιμήσεις μιας αρχικής γενικής ισορροπίας των μεταφορών μπο
ρούν να προκύψουν από το μοντέλο των εξισώσεων, (2.1) - (2.18). Το σύστη
μα όμως αυτό των εξισώσεων, υπό τη μορφή που βρίσκεται δεν μπορεί να
λυθεί, γιατί υπάρχουν πολύ περισσότερες μεταβλητές από τις 18 εξισώσεις.
Επειδή όμως οι εκτιμήσεις αυτές γίνονται σε βραχυχρόνια βάση, μπορούμε να
θεωρήσουμε σταθερές τις τιμές των συντελεστών παραγωγής, τις τεχνολογι
κές μεταβλητές, τις ποιοτικές μεταβλητές των μεταφορών των επιβατών και
των εμπορευμάτων και τις λοιπές μεταβλητές που δεν έχουν σχέση με τις με
ταφορές. Τότε θα καταλήξουμε σε ένα σύστημα που θα έχει 18 εξισώσεις και
27 αγνώστους (9 MC, 9 Υ και 9 Ρ), το οποίο θα έχει κάποια λύση.
Στο Διάγραμμα 2.2 απεικονίζεται μια υποθετική αρχική γενική ισορρο72

πία, όπου οι καμπύλες οριακού κόστους και ζήτησης αναφέρονται σε ένα σύ
στημα μεταφορών που αποτελείται από δύο μέσα - i και j - και δύο κατηγορίες
εμπορευμάτων - Α και Β.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2
Μια υποθετική αρχική γενική ισορροπία
α.
β.
γ.
δ.

Εμπορεύματα Α κατηγορίας μεταφερόμενα με το μέσο i
Εμπορεύματα Β κατηγορίας μεταφερόμενα με το μέσο i
Εμπορεύματα Α κατηγορίας μεταφερόμενα με το μέσο j
Εμπορεύματα Β κατηγορίας μεταφερόμενα με το μέσο j

Τιμή
μετα
φοράς

Τιμή
μετα
φοράς

D

D

(α) Μεταφορά εμπορευμάτων

(β)

Μεταφορά εμπορευμάτων

Τιμή
μετα
φοράς

Τιμή
μετα
φοράς

D
(γ) Μεταφορά εμπορευμάτων

(δ)
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Μεταφορά εμπορευμάτων

Το σημείο σε κάθε σχήμα αντιπροσωπεύει ένα συνδυασμό των παρατη
ρούμενων προϊόντων και τιμών μεταφοράς που αντιστοιχούν σε μια ορισμέ
νη κατηγορία μεταφερόμενων εμπορευμάτων και σε μια ορισμένη κατηγορία
μεταφορικών μέσων. Οι καμπύλες ζήτησης περιορίζονται να διέλθουν διαμέ
σου αυτών των σημείων,23 ενώ οι καμπύλες του οριακού κόστους δεν διέρχο
νται απαραίτητα από τα σημεία αυτά. Κατ' αυτό τον τρόπο, όπως φαίνεται
από τα σχήματα του Διαγράμματος 2.2, ορισμένες επιχειρήσεις πραγματο
ποιούν κέρδη, ενώ άλλες μπορεί να έχουν ζημία.
Η μεθοδολογία, για να παράγουμε το μοντέλο της αρχικής γενικής ισορ
ροπίας, είναι απλή. Απαιτείται μόνο να γράψουμε τις καμπύλες ζήτησης και
προσφοράς. Καταρχήν απαιτείται ο προσδιορισμός των παρατηρούμενων
σημείων Α, Β, Γ, και Δ, το κάθε ένα των οποίων αντιπροσωπεύει το παρατη
ρούμενο προϊόν και τιμή μεταφοράς για μια κατηγορία εμπορευμάτων, που
μεταφέρεται από ένα ορισμένο μέσο μεταφοράς. Αυτά τα σημεία μπορεί να
εντοπιστούν για την υπό εξέταση περίοδο από το δείγμα της ζήτησης. Το
προϊόν θα είναι το συνολικό προϊόν για κάθε ζεύγος κατηγορία εμπορευμά
των - μέσο μεταφοράς. Η τιμή μπορεί να υπολογιστεί από τα συνολικά έσοδα
των μεταφορών (κατά ζεύγος : κατηγορία εμπορευμάτων - μέσο μεταφοράς)
διαιρούμενα με τον σχετικό όγκο των μεταφερόμενων εμπορευμάτων.24 Το
επόμενο βήμα είναι να παράγουμε τις συναρτήσεις ζήτησης για τη μεταφορά
των δύο παραπάνω κατηγοριών εμπορευμάτων με τα μέσα μεταφοράς i και j .
Τα έξοδα μεταφοράς θα πρέπει να ρυθμιστούν, έτσι ώστε η καμπύλη ζήτησης
να διέρχεται διαμέσου της παρατηρούμενης γενικής ισορροπίας. Για την κα
τασκευή της καμπύλης ζήτησης για ένα ιδιαίτερο ζεύγος εμπορεύματος - μέ
σου μεταφοράς, θα πρέπει να μεταβάλλουμε τις τιμές μεταφοράς των μέσων,
ενώ θα κρατάμε όλες τις άλλες μεταβλητές σταθερές και θα σχεδιάζουμε την
επίδραση στη μεταφορά των εμπορευμάτων. Οι καμπύλες του οριακού κό-

23. Αντό είναι απαραίτητο να γίνει δεδομένου ότι τα σημεία αυτά αποτελούν συνδυα
σμούς τιμών και ποσοτήτων που βασίζονται, στη βραχυχρόνια βάση που εξετάζεται η ισορρο
πία, στις προτιμήσεις των χρηστών των μεταφορικών υπηρεσιών.
24. Στη βραχυχρόνια ισορροπία, οι τιμές των μεταφορών θεωρούνται δεδομένες και
στην περίπτωση των ελληνικών μεταφορών είναι οι τιμές παρέμβασης με βάση το μέσο κόστος
μεταφοράς. Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση οι μεταβολές των τιμών συσχετίζονται με
τις μεταβολές στη σύνθεση του προϊόντος. Για τον λόγο αυτό υπολογίζουμε τις τιμές των μετα
φορών στο μοντέλο της βραχυχρόνιας γενικής ισορροπίας του κάθε μεταφορικού μέσου με τη
διαίρεση των συνολικών εσόδων του μέσου αυτού με τον συνολικό όγκο των εμπορευμάτων
που μεταφέρει.
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στους θα προκύψουν κατά τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στην προηγού
μενη παράγραφο. Για κάθε ζεύγος κατηγορία εμπορεύματος - μέσο μεταφο
ράς, θα πρέπει να παρουσιάσουμε την έκφραση του οριακού κόστους με τις
παρατηρούμενες, στο υπό εξέταση έτος, τιμές των συντελεστών παραγωγής,
των ποιοτικών μεταβλητών και του προϊόντος μεταφοράς. Οι εκφράσεις του
οριακού κόστους θα πρέπει να διορθωθούν και στους δύο άξονες κόστους και
μεταφοράς εμπορευμάτων, έτσι ώστε στο επίπεδο μεταφοράς εμπορευμάτων
του δείγματος της ζήτησης οι εκφράσεις θα παράγουν συνολικό και οριακό
κόστος. Για να παράγουμε τις καμπύλες οριακού κόστους θα πρέπει μόνο να
μεταβάλλουμε το προϊόν (μεταφορά εμπορευμάτων) κρατώντας όλα τα άλλα
σταθερά και σημειώνοντας την επίδραση στο οριακό κόστος. Η διαδικασία
αυτή παράγει ένα ρεαλιστικό μοντέλο παρατηρούμενης ισορροπίας για ένα
δεδομένο έτος.
Β. Το μοντέλο της ανταγωνιστικής ισορροπίας

Το μοντέλο της ανταγωνιστικής ισορροπίας προκύπτει όταν υποθέ
σουμε ότι οι επιχειρήσεις των μεταφορών εξισώνουν το οριακό τους κόστος
με τις τιμές των μεταφορών. Επομένως, όταν εξισώσουμε το οριακό κόστος με
τις τιμές των μεταφορών στο διαρθρωτικό μοντέλο των εξισώσεων (2.1) (2.18), λαμβάνουμε 18 εξισώσεις και 18 αγνώστους. Τότε το σύστημα θα έχει
λύση, αλλά αυτή δεν θα μπορεί να βρεθεί με τη χρήση αναλυτικών μεθόδων,
όπως γίνεται στην περίπτωση της παρατηρούμενης γενικής ισορροπίας, επει
δή υπάρχει στις καμπύλες ζήτησης και προσφοράς ταυτοτική παρουσίαση και
μη γραμμικότητα. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να καταφύγουμε στη μέθοδο
της προσομοίωσης (simulation) μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η τεχνι
κή που χρησιμοποιείται για τη λύση του συστήματος αυτού είναι γνωστή ως
μέθοδος Newton. Η μέθοδος αυτή λειτουργεί με πολλές επαναλήψεις (itera
tions) και συγκλίνει όταν υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις: (α) οι τεκμαρτές τι
μές που δίνονται αρχικά για να λειτουργήσει το πρόγραμμα του υπολογιστή
βρίσκονται πολύ κοντά στην πραγματική λύση και (β) ο πίνακας των διαφορι
κών των συναρτήσεων τυχαίων σφαλμάτων (Jacobian) βρίσκεται υπό κανονι
κές συνθήκες στην περιοχή της πραγματικής λύσης.
Στην περίπτωση της ανταγωνιστικής ισορροπίας, μπορεί να εφαρμοστεί
και η μέθοδος της συγκριτικής στατικής (comparative statics), η οποία προσ
διορίζει τις διάφορες θέσεις ισορροπίας που προέρχονται μετά από μεταβο
λές ενός ορισμένου αριθμού συνθηκών, που αφορούν τις εξωγενείς μεταβλη75

τές. Ένα απλό παράδειγμα είναι η αύξηση ενός συντελεστή παραγωγής στον
κλάδο των μεταφορών με ένα μεταφορικό μέσο, έστω i, κατά ένα ποσοστό,
έστω 10%. Το πρόγραμμα τότε προσομοίωσης του υπολογιστή θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί για να υπολογιστεί η νέα θέση ισορροπίας.
2.2.4. Η εξειδίκευση του περιφερειακού μοντέλου εισοδήματος
Προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιδράσεις των μεταβολών των τιμών
των μεταφορών μιας δεδομένης περιφέρειας στις αποφάσεις παραγωγής όλων
των άλλων περιφερειών, πρέπει να αναπτύξουμε ένα μοντέλο, το οποίο να εν
σωματώνει αναλυτικά όλες τις περιφερειακές διασυνδέσεις όσον αφορά την
οικονομική δραστηριότητα. Στο μοντέλο αυτό, οι περιφερειακές διασυνδέ
σεις θα εκφράζονται με εξισώσεις, οι οποίες θα ερμηνεύουν τη ροή των αγα
θών μεταξύ των περιφερειών ως συναρτήσεις των τιμών αγοράς, των τιμών
των μεταφορών και του εισοδήματος.
Η βασική υπόθεση την οποία κάνουμε για την εξειδίκευση του μοντέλου
περιφερειακού εισοδήματος είναι ότι ceteris paribus μια περιοχή Α θα εισάγει
περισσότερα αγαθά από μια άλλη περιοχή Β εάν οι τιμές των παραγόμενων
αγαθών στην περιοχή Β μειωθούν για τους καταναλωτές της Α. Αυτό μπορεί
να συμβεί, είτε όταν το κόστος παραγωγής στην περιοχή Β μειωθεί, είτε όταν
το κόστος μεταφοράς του εμπορεύματος από την περιοχή Β προς την περιοχή
Α μειωθεί. Ομοίως, εάν τα εισοδήματα στην περιοχή Α ανέλθουν και εάν το
αγαθό είναι κανονικό, θα εισαχθεί περισσότερη ποσότητα του στην περιοχή Α,
όχι μόνο από την περιοχή Β αλλά και από όλες τις άλλες περιοχές. Κατ' αυτό
τον τρόπο, εάν Υ*

είναι η ροή του αγαθού κ από την περιοχή προορισμού

Α προς την περιοχή προέλευσης Β, και εάν υποθέσουμε ότι η Υκ
είναι μια
συνάρτηση των ιδίων τιμών, των τιμών των υποκατάστατων και του επιπέδου
εισοδήματος στην περιοχή που κάνει την εισαγωγή, θα έχουμε:
ΥΑΒ = Υ(Ι Β , ΡΑΒ, Ρ ^ 3 , Ρ ^ )

(2

-38)

όπου:
ΥΑΒ

.

*κ

= ητιμητου ι κ

νΑΒ

Ρκ

= το διάνυσμα των τιμών του αγαθού κ, εάν εισαχθεί από άλλες περιοχές,

*τκ

= το διάνυσμα των τιμών των υποκατάστατων του αγαθού κ,

,
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IB

= το εισόδημα της περιοχής προορισμού.

Η εξίσωση (2.38) είναι η ανηγμένη μορφή (reduced form) δύο διαρθρω
τικών εξισώσεων, οι οποίες περιγράφουν δύο διαφορετικές αλλά ταυτόχρο
νες αποφάσεις. Η πρώτη απόφαση καθορίζει το ποσό από το αγαθό κ, που θα
πρέπει να καταναλωθεί στην περιοχή Β (προορισμού) και η δεύτερη καθορίζει
την περιοχή που θα αγοραστεί η συνολική ποσότητα του αγαθού αυτού. Η
πρώτη απόφαση εξαρτάται από το γενικό επίπεδο των τιμών του εμπορεύμα
τος, τις τιμές των άλλων εμπορευμάτων που υποκαθιστούν αυτό στην κατα
νάλωση και το περιφερειακό εισόδημα. Η δεύτερη εξαρτάται από την τιμή του
εμπορεύματος και το κόστος μεταφοράς του. Το συνολικό μεταφερόμενο
προϊόν, στην περιοχή προέλευσης Α, δίνεται τότε από το άθροισμα όλων των
αποστολών που ξεκινούν από αυτή την περιοχή.
Κατ' αυτό τον τρόπο θα έχουμε:
Υ^ = Σ ^ ι Υ ^ Β

(2-39)

Εφόσον έχουμε εκτιμήσει το περιφερειακό προϊόν κατά κατηγορίες
εμπορευμάτων, είναι αναγκαίο να προσδιορίσουμε και τη σχέση της απασχό
λησης, που αντιστοιχεί στο προϊόν αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει από τη συνάρ
τηση ζήτησης για μεταφορές, η οποία προκύπτει, όπως είδαμε σε προηγούμενο
κεφάλαιο, από μια υπερβατική λογαριθμική συνάρτηση κόστους με τη χρήση
του λήμματος Shephard. Δηλαδή η τεχνολογία μιας περιφέρειας μπορεί να πε
ριγραφεί με την πιο κάτω γενική συνάρτηση κόστους:25
25. Η πιο απλή συνάρτηση παραγωγής περιφερειακού προϊόντος είναι αυτή η οποία υιο
θετεί την υπόθεση της σταθερής τεχνολογίας με σταθερές αναλογίες συντελεστών παραγωγής
και είναι αυτή από την οποία προκύπτουν τα μοντέλα των πολλαπλασιαστών απασχόλησης.
Για την ανάπτυξη των μοντέλων αυτών βλέπε Isard (1960) και Poleske (1974). Επειδή όμως η
υπόθεση της σταθερής τεχνολογίας δεν είναι ρεαλιστική, έχουν αναπτυχθεί και τελειότερα μο
ντέλα, όπως των Miemyk (1965), Hudson and Jorgenson (1974) και Friedlaender and
Hammer (1976). Στα μοντέλα αυτά οι συντελεστές μεταβάλλονται δια του χρόνου, αλλά αυτά
δεν είναι τελείως ικανοποιητικά, γιατί υιοθετούν την υπόθεση ότι η υποκατάσταση μεταξύ των
συντελεστών παραγωγής παραμένει σταθερή βραχυχρόνια και ως εκ τούτου δεν άπτονται ακρι
βώς της πραγματικότητας.
Υπάρχουν όμως και περιφερειακά μοντέλα περισσότερο τελειοποιημένα, τα οποία υιο
θετούν την υποκατάσταση με σχετικές τιμές των συντελεστών, του προϊόντος, υπό τη μορφή
συνάρτησης παραγωγής Cobb-Douglas και με Hicks ουδέτερη τεχνολογία και σταθερές οικο
νομίες κλίμακας, τα οποία έχουν αναπτυχθεί κυρίως από τους Bell (1967), Egle (1976),
Friedlaender (1975) και.Roberts (1972). Η υπόθεση όμως της σταθερής και ίσης με τη μονάδα
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C = C(Y,wL,wK,wE,t)

(2.40)

όπου:
Y
= το προϊόν,
W
L» W K • W E = ο ι τ ι μεζ εργασίας, κεφαλαίου και ενέργειας, αντίστοιχα,
t
= ο δείκτης χρόνου που εισάγεται για να συλλάβει τις τεχνικές
μεταβολές που παρατηρούνται μέσα στον χρόνο και χρησιμο
ποιείται γιατί η πιο πάνω συνάρτηση εκτιμάται με στοιχεία
που αποτελούν χρονολογικές σειρές.
Η (2.40) μπορεί να γραφεί σε υπερβατική λογαριθμική μορφή ως εξής:
InC = αο + 2 i ai lnwj + ay lnY + o^ Int
1

+ /2 2 i I j B ij lnw i Wj + V2Btt(lntp
+ B Y t lnY lnt + l/2 Βγγ(ΙηΥ) 2
+ Σ{ Β ÌY lnwi lnY + Σί Β it lnwj Int

(2.41)
i = L,K,E

Η προκύπτουσα εξίσωση συμμετοχής της εργασίας στο κόστος είναι:
S L = - ^ - = a L +B LL lnw L +B LK lnwK+B LE lnw E +B Lt lnt+B LY lnY
âlnwL

(2.42)

Κατ' αυτό τον τρόπο, η βασική αλληλεξάρτηση στην ανάλυση αυτή κα
τευθύνεται από το εκτιμώμενο περιφερειακό προϊόν προς την περιφερειακή
ελαστικότητας υποκατάστασης μεταξύ των συντελεστών της παραγωγής είναι πολύ περιοριστι
κή στα μοντέλα αυτά. Ακόμα και στην περίπτωση χρησιμοποίησης της C.E.S. συνάρτησης πα
ραγωγής, όπως έχει γίνει π.χ. από τη μελέτη των Glikman (1971) και Ratajczak (1972), φέρει
μόνο μια μικρή βελτίωση του περιορισμού από το γεγονός ότι και οι δύο τύποι των πιο πάνω
συναρτήσεων προβληματίζουν τη συγκέντρωση του προϊόντος (aggregation), εφόσον καμία
από αυτές δεν μπορεί να εξειδικεύει ικανοποιητικά την από κοινού παραγωγή. Επίσης καμίααπό αυτές δεν είναι ιδιαίτερα εύκαμπτη, για να επιτρέψει μεταβολές στις ελαστικότητες υποκα
τάστασης μεταξύ των ζευγών των συντελεστών, όταν αυτά είναι περισσότερα από δύο. Βλέπε
γι' αυτό την ανάλυση των McFadden (1963) και Uzawa (1962).
Επομένως, σύμφωνα με την άποψη των Spady and Friedlaender (1976), είναι προτιμό
τερο να εξειδικεύσουμε μια εξίσωση ζήτησης εργασίας, την οποία παριστάνουμε με τον χρόνο t
στην εξίσωση αυτή, χωρίς να θέσουμε τις συναρτήσεις Cobb-Douglas και C.E.S.
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απασχόληση και κατόπιν προς το περιφερειακό εισόδημα. Δηλαδή, υποθέ
τουμε ότι το περιφερειακό προϊόν εξαρτάται από το περιφερειακό κόστος πα
ραγωγής (περιλαμβανομένου και του κόστους μεταφοράς) σε σχέση με αυτό
των άλλων περιοχών, ενώ η περιφερειακή απασχόληση εξαρτάται από το περιφερεικό προϊόν και την τιμή των συντελεστών παραγωγής (οι οποίοι υπο
θέτουμε ότι δίνονται εξωγενώς). Με δεδομένες τις τιμές των συντελεστών, το
περιφερειακό εισόδημα είναι το άθροισμα των πληρωμών των συντελεστών
παραγωγής της κάθε βιομηχανίας μαζί με τις μεταβιβάσεις (transfers). Στην
ειδική περίπτωση όμως που εξετάζουμε, θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στο ει
σόδημα της απασχόλησης, επειδή τα άλλα στοιχεία του περιφερειακού εισοδή
ματος δεν επηρεάζονται από τις μεταβολές των τιμών των μεταφορών.
Δηλαδή, εφόσον έχουμε υπολογίσει την ελαστικότητα της ζήτησης για εργασία
σε σχέση προς μια μεταβολή του περιφερειακού προϊόντος, μπορούμε να την
μεταφράσουμε απευθείας σε μια μεταβολή του περιφερειακού εισοδήματος.
Για να εκτιμήσουμε τη μεταβολή του περιφερειακού εισοδήματος που
προέρχεται από τη μετάβαση από την αρχική προς την ανταγωνιστική ισορρο
πία, εκτιμούμε την εξίσωση (2.38) στη γραμμική της μορφή για να λάβουμε την
ελαστικότητα των αποστολών από την περιοχή προέλευσης Α προς την περιο
χή προορισμού Β για κάποια οικονομική δραστηριότητα, π.χ. μια βιομηχανία
του τύπου i, η οποία συμβολίζεται με E j A B . Το σύνολο αυτών των ελαστικοτήτων ταξινομείται ανάλογα με την περιοχή και τον τόπο της οικονομικής
δραστηριότητας, για να προκύψει μια σταθμισμένη ελαστικότητα του προϊό
ντος για μια δεδομένη περιοχή προέλευσης σε σχέση με τις μεταβολές των τι
μών των μεταφορών σε αυτή καθώς και σε όλες τις άλλες περιοχές.
Από τη συνάρτηση ζήτησης για εργασία (2.42), λαμβάνουμε την ελαστι
κότητα εργασίας σε σχέση με το προϊόν. Επειδή είναι δύσκολο να εξευρεθούν
στοιχεία για το προϊόν χρησιμοποιείται συνήθως κάποια προσέγγιση του. Η
26
Friedlaender χρησιμοποίησε ως προσέγγιση την προστιθέμενη αξία. Στην
περίπτωση όμως αυτή εισάγονται δύο μεγάλα προβλήματα στην εξειδίκευση.
Πρώτο, η προστιθέμενη αξία δεν θα περιέχει ορισμένες πρώτες ύλες και δεύ
τερο, μετριέται σε τρέχουσες τιμές.
Αλγεβρικά η προστιθέμενη αξία μπορεί να γραφεί:
ΠΑ = (py + p I y I ) - (p m M + pïy1)

26. Friedlaender A.F., J. Halpern, and A. Rodrigues (1977), Freight rates, commodity
flows and regional income, MIT, Center for Transportation Studies.
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όπου:
ΠΑ = η προστιθέμενη αξία που εκφράζεται ως διαφορά μεταξύ της αξίας
των αποστολών και της αξίας των πρώτων υλών,
py = η αξία του τελικού προϊόντος στη βιομηχανία,
plyl = η αξία του ενδιάμεσου προϊόντος,
p m M = η αξία των πρώτων υλών.
Εάν υποθέσουμε ότι υπάρχει μια αναλογία μεταξύ y και Μ στην παρα
πάνω εξίσωση, τότε αυτή μπορεί να γραφεί:
ΙηΠΑ = 1η(ρ - ap m ) + lny
ή

a = M/y.

In = ΙηΠΑ - ln(p - ap m ).

Η παραπάνω σχέση δείχνει ότι η ελαστικότητα της προστιθέμενης αξίας
σε σχέση με το προϊόν ισούται με τη μονάδα, πράγμα το οποίο απλοποιεί τη
συσχέτιση της παραγωγής προς την απασχόληση. Κατ' αυτό τον τρόπο, εάν
συσχετίσουμε τις μεταβολές στην απασχόληση με τις μεταβολές στο προϊόν,
και τις μεταβολές του προϊόντος με τις μεταβολές των κομίστρων, μπορούμε
να προσδιορίσουμε τις μεταβολές του περιφερειακού εισοδήματος και της
απασχόλησης στη βιομηχανία που προέρχονται από μεταβολές της πολιτικής
των μεταφορών.

2.3. Η έννοια της ορθολογικής τιμολογιακής πολιτικής των μεταφορών
και οι επιπτώσεις εφαρμογής της στα κέρδη των μεταφορικών επι
χειρήσεων, την κοινωνική ευημερία και τα εισοδήματα των κατα
ναλωτών
2.3.1. Η μετάβαση από μια αρχική γενική ισορροπία στην ανταγωνιστική
ισορροπία
Προκειμένου να δώσουμε μια σαφή επεξήγηση της έννοιας μιας ορθολο
γικής πολιτικής των μεταφορών, ας πάρουμε το συγκεκριμένο παράδειγμα
μιας περιοχής όπου υπάρχουν μόνο δύο ανταγωνιστικά μέσα μεταφοράς: ο
σιδηρόδρομος και το φορτηγό, τα οποία βρίσκονται, στη βραχυχρόνια περίο
δο που εξετάζονται, σε ένα δεδομένο επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης, έτσι
ώστε η μορφή των'καμπυλών ζήτησης και προσφοράς του κλάδου των μετα
φορών αυτών να είναι δεδομένη. Επίσης θεωρούμε ότι τα πιο πάνω μέσα με80

ταφοράς χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά δύο συγκεντρωτικών κατηγο
ριών εμπορευμάτων: των βιομηχανικών και των αγροτικών.
Στο Διάγραμμα 2.3, οι καμπύλες DQ και meo, προσδιορίζουν τις συναρ
τήσεις ζήτησης και οριακού κόστους του κλάδου των μεταφορών σε μια κατά
σταση αρχικής γενικής ισορροπίας, η οποία προσδιορίζεται με τα κόμιστρα
παρέμβασης PQ και το προϊόν σε τονοχιλιόμετρα QQ. Όπως φαίνεται από το
Διάγραμμα 2.3, οι επιχειρήσεις των σιδηροδρομικών μεταφορών, του πιο πά
νω υποτιθέμενου μοντέλου μεταφορών, προσφέρουν υπηρεσίες σε τιμές κάτω
του κόστους για τη μεταφορά των βιομηχανικών προϊόντων. Επομένως οι
επιχειρήσεις αυτές, στην εν λόγω περιοχή, λειτουργούν προσφέροντας υπηρε
σίες με ζημία και ως εκ τούτου θα πρέπει να αυξήσουν τα κόμιστρα και να μει
ώσουν το μεταφορικό τους έργο για τη μεταφορά των βιομηχανικών προϊό
ντων. Επίσης, οι επιχειρήσεις των μεταφορών με φορτηγά της εν λόγω
περιοχής προσφέρουν υπηρεσίες σε τιμές που είναι σημαντικά πάνω από το
οριακό κόστος και για τις δύο κατηγορίες των εμπορευμάτων, ιδιαίτερα για τη
μεταφορά των βιομηχανικών προϊόντων. Εάν στην κατάσταση της αρχικής
γενικής ισορροπίας οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν στο αύξον τμήμα της
καμπύλης του οριακού τους κόστους, θα πραγματοποιούν κέρδη.27
Από την άποψη της αποτελεσματικής κατανομής του μεταφορικού έργου
μεταξύ των δύο μέσων μεταφοράς του υποδείγματος, η μετάβαση από την αρχι
κή στην ανταγωνιστική ισορροπία θα χαρακτηρίζεται από μια μείωση του έργου
του σιδηρόδρομου για τη μεταφορά των βιομηχανικών προϊόντων και μια αύ
ξηση του έργου του για τη μεταφορά των αγροτικών προϊόντων. Δηλαδή, όταν
απελευθερωθούν οι τιμές των μεταφορών, ο σιδηρόδρομος πιεζόμενος από το
υψηλό κόστος μεταφοράς των βιομηχανικών προϊόντων, εφόσον δεν ειδικεύε
ται στις μεταφορές τους, θα υψώσει τις τιμές για τα προϊόντα αυτά πάνω από το
επίπεδο των τιμών παρέμβασης, ενώ θα μειώσει τις τιμές κάτω από το επίπεδο
των τιμών παρέμβασης για τις μεταφορές των αγροτικών προϊόντων στις οποί
ες ειδικεύεται περισσότερο. Τα φορτηγά θα πρέπει να προσανατολιστούν πε
ρισσότερο στις μεταφορές των βιομηχανικών προϊόντων στις οποίες ειδικεύο
νται περισσότερο και να μειώσουν τις τιμές τους κάτω από το επίπεδο των
τιμών παρέμβασης, και λιγότερο στις μεταφορές των αγροτικών προϊόντων και
να αυξήσουν τις τιμές τους πάνω από το επίπεδο των τιμών παρέμβασης.

27. Εάν οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν στο αύξον τμήμα του οριακού κόστους θα
πραγματοποιούν κέρδη, εφόσον το οριακό κόστος στο τμήμα αυτό της καμπύλης θα βρίσκεται
πάνω από το μέσο κόστος.
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να αυξήσουν τις τιμές τους πάνω από το επίπεδο των τιμών παρέμβασης.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3
Αρχική και ανταγωνιστική ισορροπία
Σιδηρόδρομος, βιομηχανικά

Σιδηρόδρομος, αγροτικά
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Qj

Τον/τρα

Οι παραπάνω όμως μεταβολές των κομίστρων και του μεταφορικού έρ
γου μεταξύ των μέσων μεταφοράς, που πρέπει να γίνουν προκειμένου να με
ταβούμε από μια αρχική σε μια ανταγωνιστική ισορροπία, δεν θα οδηγήσουν
βέβαια σε μεταβολές των μορφών των καμπυλών ζήτησης και οριακού κό
στους, εφόσον το μοντέλο εξετάζεται βραχυχρόνια, θα οδηγήσουν όμως σε με
τατοπίσεις τους και, κατ' αυτό τον τρόπο, είναι αδύνατο να προσδιοριστεί η
ανταγωνιστική ισορροπία απευθείας από τις υπάρχουσες συναρτήσεις ζήτη
σης και οριακού κόστους.28
Συγκεκριμένα, στο υποτιθέμενο υπόδειγμα, η μείωση των κομίστρων
των φορτηγών και η άνοδος των κομίστρων του σιδηρόδρομου για τις μετα
φορές των βιομηχανικών προϊόντων θα οδηγήσει σε μετατόπιση της ζήτησης
για μεταφορές με φορτηγά προς τα πάνω και σε μετατόπιση της ζήτησης για
μεταφορές με τον σιδηρόδρομο προς τα κάτω. Σε σχέση τώρα με το κόστος,
εάν οι επιχειρήσεις λειτουργούν στο αύξον τμήμα της καμπύλης του οριακού
των κόστους, οι αυξήσεις ή οι μειώσεις στον όγκο μεταφοράς του ενός εμπο
ρεύματος θα προκαλέσουν αύξηση ή μείωση του οριακού κόστους μεταφοράς
του άλλου εμπορεύματος. Κατ' αυτό τον τρόπο, στην περίπτωση των φορτη
γών, η αύξηση του όγκου μεταφοράς, τόσο των βιομηχανικών όσο και των
αγροτικών προϊόντων, θα προκαλέσει μετατόπιση προς τα πάνω των κα
μπυλών οριακού κόστους και των δύο κατηγοριών των εμπορευμάτων. Στην
περίπτωση του σιδηρόδρομου, η άνοδος του μεταφερόμενου όγκου των αγρο
τικών προϊόντων και η μείωση του μεταφερόμενου όγκου των βιομηχανικών,
θα προκαλέσει μια προς τα πάνω μετατόπιση της καμπύλης του οριακού κό
στους για τη μεταφορά των πρώτων και μια προς τα κάτω μετατόπιση της κα
μπύλης αυτής για τη μεταφορά των δεύτερων. Επιπλέον, η σύνθεση των συνο
λικών μεταφερόμενων προϊόντων σε βιομηχανικά και αγροτικά, μεταβάλλεται
και επιδρά και αυτή πρόσθετα στο οριακό κόστος. Δηλαδή η αύξηση της συμμε
τοχής των αγροτικών προϊόντων στο μείγμα προκαλεί μείωση στο οριακό κό
στος μεταφοράς με τον σιδηρόδρομο. Η επίδραση αυτή είναι της ίδιας κατεύ
θυνσης με την επίδραση του προϊόντος και ως εκ τούτου ενισχύει ακόμα
περισσότερο την προς τα κάτω μετατόπιση της καμπύλης οριακού κόστους για
τη μεταφορά των αγροτικών προϊόντων με τον σιδηρόδρομο. Στην περίπτωση
όμως αύξησης της συμμετοχής των βιομηχανικών προϊόντων, η επίδραση του

28. Για περισσότερη ανάλυση του προσδιορισμού της ανταγωνιστικής ισορροπίας βλέπε
Michaels (1978), στη μεθοδολογία του οποίου βασίστηκαν οι εκτιμήσεις του δεύτερου μέρους
της μελέτης.
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μείγματος eCvat αντίθετης κατεύθυνσης με εκείνη του προϊόντος, αλλά επειδή
η δεύτερη είναι πιο ισχυρή από την πρώτη, υπερισχύει η προς τα κάτω μετατό
πιση της καμπύλης του οριακού κόστους για τη μεταφορά των βιομηχανικών
προϊόντων με τον σιδηρόδρομο.
Οι πιο πάνω μετατοπίσεις των καμπυλών της ζήτησης και του οριακού
κόστους δημιουργούν νέες μετατοπίσεις, έως ότου προκύψει η κατάσταση της
ανταγωνιστικής ισορροπίας, όπου πραγματοποιείται μια αποτελεσματική
κατανομή του μεταφορικού έργου μεταξύ των μέσων μεταφοράς, η οποία εί
ναι σύμφωνη με την ορθολογική κατανομή των πόρων της οικονομίας. Στο
συγκεκριμένο υπόδειγμα, η νέα αυτή θέση της ανταγωνιστικής ισορροπίας
απεικονίζεται με τις γραμμές Di και mcj. Επομένως, όπως φαίνεται και από
το Διάγραμμα 2.3, η ανταγωνιστική ισορροπία στο υπό εξέταση υπόδειγμα
αγοράς των μεταφορών οδηγεί σε μείωση των μεταφορών των βιομηχανικών
προϊόντων και σε αύξηση των μεταφορών των αγροτικών προϊόντων με τον
σιδηρόδρομο, προσανατολίζοντας τον μεν σιδηρόδρομο στις μεταφορές των
αγροτικών προϊόντων, το δε φορτηγό στις μεταφορές των βιομηχανικών.
Επομένως, από την παραπάνω ανάλυση προκύπτουν τα εξής βασικά συμπε
ράσματα:
α. Μια ορθολογική πολιτική τιμών, η οποία εφαρμόζεται στον τομέα των
μεταφορών σε μια δεδομένη περιοχή, με δεδομένη την τεχνολογική εξέλι
ξη των μέσων μεταφοράς, αποβλέπει στην ορθολογική κατανομή του με
ταφορικού έργου μεταξύ των μέσων μεταφοράς, που πραγματοποιείται
με τον προσανατολισμό του κάθε μεταφορικού μέσου στις μεταφορές
εκείνων των κατηγοριών των εμπορευμάτων, στις οποίες εξασφαλίζει,
λόγω της ιδιομορφίας του, αποτελεσματικότητα. Επομένως, η επικρα
τούσα παλαιότερα άποψη, κατά την οποία ο σιδηρόδρομος θα έπρεπε να
αποσπάσει, λόγω του φθηνού κομίστρου που προσφέρει, από τα άλλα
μέσα μεταφοράς όσες μεταφορές μπορούσε, ανεξαρτήτως κατηγορίας
εμπορεύματος, δεν είναι σύμφωνη με την πιο πάνω ανάλυση. Η εσφαλμέ
νη αυτή άποψη προερχόταν από το γεγονός ότι, παλαιότερα, επέμεναν
να αναλύσουν τη συμπεριφορά της αγοράς των μεταφορών με την εφαρ
μογή μοντέλων μερικών ισορροπιών. Ακόμη και στην περίπτωση που
απέβλεπαν στη γενική ισορροπία, δεν εφάρμοζαν στα κόμιστρα τις κα
τάλληλες διευθετήσεις, ώστε αυτή η γενική ισορροπία να προσεγγίζει
προς το επίπεδο της ανταγωνιστικής ισορροπίας, η οποία θα εξασφάλιζε
την προσέγγιση προς την άριστη κατανομή των πόρων της οικονομίας.
Εάν υποθέσουμε, π.χ., ότι ο σιδηρόδρομος σε μια κατάσταση γενικής
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β.

ισορροπίας έχει αναλάβει, είτε με κυβερνητική παρέμβαση, είτε με την
εξέλιξη της υποδομής του, τις μεταφορές μιας ευρείας κλίμακας κατηγο
ριών εμπορευμάτων, εξασφαλίζοντας και χαμηλό κόμιστρο, η κατανομή
του μεταφορικού έργου μεταξύ των μέσων μεταφοράς δεν θα είναι απο
τελεσματική από άποψη κόστους και η μετάβαση από την αρχική γενική
ισορροπία στην ανταγωνιστική ισορροπία θα προσανατολίσει τον σιδη
ρόδρομο στις μεταφορές εκείνων των κατηγοριών των εμπορευμάτων,
στις οποίες εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του πλεονεκτεί,
Η ρύθμιση των μεταφορών (regulation) με διάφορες πολιτικές παρέμβα
σης, όπως π.χ. με την πολιτική τιμολόγησης σε αξία αποστολής, προσα
νατολίζει τον σιδηρόδρομο και σε αποστολές μεγάλης αξίας εμπορευμά
των, όπως είναι οι αποστολές των βιομηχανικών προϊόντων. Επομένως,
οι πολιτικές αυτές παρά την προσπάθεια τους να προστατεύσουν τον σι
δηρόδρομο από τον ανταγωνισμό, παράλληλα, δημιουργούν μη αποτε
λεσματικότητα στην κατανομή του έργου μεταξύ των μέσων μεταφοράς.

2.3.2. Οι επιδράσεις της ανταγωνιστικής ισορροπίας στο κέρδος των μεταφο
ρικών επιχειρήσεων, την κοινωνική ευημερία και το εισόδημα των κα
ταναλωτών
Μια ορθολογική τιμολογιακή πολιτική των μεταφορών αποβλέπει,
όπως είδαμε προηγουμένως, στη διευθέτηση των κομίστρων και του μεταφο
ρικού έργου μεταξύ των μέσων μεταφοράς κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προ
σεγγίζει μια αρχική γενική ισορροπία, που περιγράφει την υφιστάμενη κατά
σταση του τομέα προς την ανταγωνιστική ισορροπία, η οποία εξασφαλίζει το
πιο αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών. Η μετάβαση όμως προς την αντα
γωνιστική ισορροπία δεν γίνεται χωρίς κόστος και έχει σημαντικές επιπτώ
σεις στα κέρδη των μεταφορικών επιχειρήσεων, την κοινωνική ευημερία και
τα εισοδήματα των καταναλωτών.
Α. Η επίδραση στα κέρδη των μεταφορικών επιχειρήσεων

Οι επιδράσεις στο κέρδος μιας επιχείρησης μεταφορών, από τη μετάβα
ση από μια αρχική σε μια ανταγωνιστική ισορροπία, είναι άλλοτε ευνοϊκές και
άλλοτε μη ευνοϊκές. Τούτο εξαρτάται, όπως προκύπτει από την πιο πάνω
ανάλυση, τόσο από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αποστολής, που προσφέρει
στην αγορά των μεταφορών η εν λόγω επιχείρηση για μια ορισμένη κατηγορία
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εμπορευμάτων, όσο και από τον βαθμό εξειδίκευσης της στην αποστολή αυτή
των εμπορευμάτων. Πάντως, θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι σε ορισμένα μέσα
μεταφοράς, όπως ο σιδηρόδρομος σε πολλές χώρες, η επίδραση μιας ανταγω
νιστικής ισορροπίας στο κέρδος τους δεν είναι τόσο ικανοποιητική, για να
καλύψει την απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων και, ως εκ τούτου, χρει
άζεται κάποια διευθέτηση και βελτίωση του εξοπλισμού τους, προκειμένου να
μπορέσουν τα μέσα αυτά να βελτιώσουν την ποιότητα των προσφερόμενων
υπηρεσιών τους, για να αποκομίσουν μεγαλύτερα κέρδη από τον ανταγωνι
σμό τους με τα άλλα μέσα μεταφοράς. Το θέμα αυτό θα αναλυθεί στο επόμενο
κεφάλαιο που αναφέρεται στην πολιτική των επενδύσεων.
Β. Η επίδραση στην κοινωνική ευημερία

Η μετάβαση στην ανταγωνιστική ισορροπία από μια αρχική γενική ισορ
ροπία έχει επίσης και σημαντικές επιδράσεις στα πλεονάσματα των κατανα
λωτών και των παραγωγών. Εάν υποθέσουμε ότι έχουμε μείωση των κομί
στρων για μια ορισμένη κατηγορία εμπορευμάτων, τα κέρδη στο πλεόνασμα
των φορτωτών αντιστοιχούν σε ζημιές στο πλεόνασμα των παραγωγών (μετα
φορέων). Η απώλεια τώρα της ευημερίας της κοινωνίας (Dead weight loss,
DWL) δίνεται από τη διαφορά μεταξύ της μεταβολής του πλεονάσματος των
καταναλωτών και της μεταβολής του πλεονάσματος των παραγωγών. Ο βαθ
μός επίδρασης στην κοινωνική ευημερία από τη μετάβαση από μια αρχική σε
μια ανταγωνιστική ισορροπία εξαρτάται, όπως στην περίπτωση της επίδρα
σης στα κέρδη των μεταφορικών επιχειρήσεων, τόσο από το επίπεδο ποιότη
τας που προσφέρουν οι μεταφορικές επιχειρήσεις στην αγορά των μεταφο
ρών, όσο και από τον βαθμό εξειδίκευσης τους στη μεταφορά των διαφόρων
κατηγοριών εμπορευμάτων.
Γ. Η επίδραση στο εισόδημα των καταναλωτών των υπηρεσιών των μεταφορών

Στις παραπάνω παραγράφους έχουν αναλυθεί οι επιδράσεις στην απο
τελεσματικότητα (στο κέρδος και την κοινωνική ευημερία) που προέρχονται
κατά τη μετάβαση από μια αρχική σε μια ανταγωνιστική ισορροπία. Επειδή
όμως μια μεταβολή των τιμών των μεταφορών επιδρά στά εισοδήματα των κα
ταναλωτών των υπηρεσιών των μεταφορών, θα πρέπει τώρα να εξετάσουμε
και τις επιδράσεις αυτές. Οι εισοδηματικές αυτές επιδράσεις μπορούν να υπο
λογιστούν από τις μεταβολές των πλεονασμάτων των καταναλωτών και των
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μεταφορέων, που προέρχονται κατά τη μετάβαση από μια αρχική σε μια αντα
γωνιστική ισορροπία. Όταν οι τιμές στην αρχική ισορροπία βρίσκονται πάνω
από το οριακό κόστος, η τιμολόγηση σε ανταγωνιστική ισορροπία θα οδηγήσει
σε αύξηση του πλεονάσματος των καταναλωτών και, αντίστροφα, όταν οι τι
μές είναι κάτω από το οριακό κόστος θα οδηγήσει σε μείωση. Ο υπολογισμός
των εισοδηματικών αυτών επιδράσεων μπορεί να φανεί ευκολότερα από το
Διάγραμμα 2.4, στο οποίο απεικονίζεται η αρχική ισορροπία με τις συνεχείς
γραμμές, DQ και meo, και η ανταγωνιστική ισορροπία με τις διακεκομμένες
γραμμές Ό ι και me γ. Είναι γνωστό ότι ο υπολογισμός των πλεονασμάτων των
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.4
Υπολογισμός της άμεσης εισοδημιατικής επίδρασης του καταναλωτή
Κόμιστρο

Qi

Τον/τ ρα

καταναλωτών ή των παραγωγών εξαρτάται από τη μορφή των καμπυλών ζή
29
τησης και οριακού κόστους στις δύο καταστάσεις ισορροπίας. Π.χ., το Διά
γραμμα 2.4 δείχνει ότι, εάν χρησιμοποιηθεί η αρχική καμπύλη ζήτησης DQ, τα
κέρδη στους φορτωτές, που προκύπτουν όταν μετακινηθούμε από τη θέση της
αρχικής ισορροπίας στη θέση της ανταγωνιστικής ισορροπίας, θα προσδιορί
ζονται από την περιοχή P Q A B P I , ενώ εάν χρησιμοποιηθεί η καμπύλη ζήτη-

29. Για περισσότερη ανάλυση επί των πλεονασμάτων των καταναλωτών και των παρα
γωγών βλέπε Heggie LG. (1972), καθώς και Bergson Α. (1982).
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σης Di, τα κέρδη θα δίνονται από την περιοχή PQA'B'PI. Η αρχική καμπύλη
ζήτησης προσδιορίζει το ποσό του πλεονάσματος, που θα κερδίσουν ή θα χά
σουν οι καταναλωτές, ως αποτέλεσμα μιας ceteris paribus μεταβολής της τι
μής μεταφοράς, ενώ η καμπύλη ζήτησης της ανταγωνιστικής ισορροπίας δεί
χνει το ποσό του πλεονάσματος, που θα κερδίσουν ή θα χάσουν οι
καταναλωτές, όταν όλες οι επιδράσεις της γενικής ισορροπίας αφεθούν να
λειτουργήσουν στο σύστημα. Επομένως, εάν χρησιμοποιήσουμε την αρχική
καμπύλη ζήτησης, προσθέτουμε ένα θετικό στοιχείο (ΑΑ'Β'Β) στο κέρδος του
πλεονάσματος του καταναλωτή, εάν η καμπύλη ζήτησης μετατοπίζεται δεξιά
και ένα αρνητικό στοιχείο, εάν η καμπύλη ζήτησης μετατοπίζεται αριστερά.
Ομοίως, εάν χρησιμοποιήσουμε την καμπύλη ζήτησης σε κατάσταση ανταγω
νιστικής ισορροπίας, προσθέτουμε ένα αρνητικό στοιχείο στο κέρδος του
πλεονάσματος του καταναλωτή, εάν η καμπύλη ζήτησης μετατοπίζεται προς
τα δεξιά και ένα θετικό στοιχείο, εάν η καμπύλη ζήτησης μετατοπίζεται προς
τα αριστερά. Τελικά, φαίνεται σκόπιμο να λάβουμε ένα απλό μέσο όρο του
υπολογισμού του πλεονάσματος του καταναλωτή, χρησιμοποιώντας τις κα
μπύλες ζήτησης και των δύο καταστάσεων ισορροπίας, και υπολογίζοντας το
κέρδος ή την απώλεια στο πλεόνασμα του καταναλωτή από τη σχέση: ± 0,5
(Ρθ - Pi) (Qo + Qi)· Τα πρόσημα ± προσδιορίζουν εάν οι τιμές στην αρχική
ισορροπία βρίσκονται πάνω ή κάτω από το οριακό κόστος. Κατ' ανάλογο
τρόπο μπορούμε να υπολογίσουμε το κέρδος στο πλεόνασμα του παραγωγού
από τις καμπύλες οριακού κόστους στις δύο θέσεις ισορροπίας.
Συνοψίζοντας τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι οι αναγκαίες μεταβο
λές των τιμών των μεταφορών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσέγγιση
προς την ανταγωνιστική ισορροπία, δεν γίνονται χωρίς κόστος. Οι απώ
λειες στα εισοδήματα ορισμένων τάξεων, που συσχετίζονται με τις παρα
πάνω μεταβολές, όπως π.χ. οι τάξεις των φορτωτών, των μεταφορέων και
των απασχολουμένων στον μεταφορικό τομέα, είναι σημαντικά μεγάλες,
έτσι ώστε να υπάρχουν πολιτικές πιέσεις που θα εμποδίζουν την πραγμα
τοποίηση αυτών των μεταβολών, ακόμα και στην περίπτωση που οι απώ
λειες των πιο πάνω τάξεων αντισταθμίζονται από τα κέρδη που πραγματο
ποιούν οι άλλες τάξεις. Για τους παραπάνω λόγους, απαραίτητη
προϋπόθεση για να εφαρμοστεί μια ορθολογική τιμολογιακή πολιτική των
μεταφορών είναι να αποζημιωθούν οι ζημιούμενες εισοδηματικές τάξεις.
Π.χ., οι βιομήχανοι θα πρέπει να λαμβάνουν σημαντικές επιχορηγήσεις υπό
τη μορφή σιδηροδρομικών κομίστρων για τη μεταφορά των προϊόντων και
των πρώτων υλών τους με τον σιδηρόδρομο. Η επιχορήγηση στους σιδηρο88

δρόμους, έτσι ώστε να μπορούν να καθορίζουν κόμιστρα κάτω από το
οριακό κόστος είναι ασύμφορη, λόγω της δημιουργίας ελλείμματος σε
αυτούς που οφείλεται στο γεγονός ότι τα κόμιστρα τους είναι κάτω από το
οριακό κόστος. Επομένως, σύμφωνα και με τις απόψεις της Α. Friedlaender,30 η κύρια επιδίωξη μιας ορθολογικής τιμολογιακής πολιτικής των
μεταφορών δεν είναι η αποφυγή ενός μη αποτελεσματικού συστήματος τιμών,
αλλά η εισαγωγή ενός κατάλληλου συστήματος επιχορηγήσεων, οι οποίες από
πολιτικής πλευράς είναι αναγκαίες για ένα βιώσιμο σύστημα ανάπτυξης. Για
τον λόγο αυτό, μεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων, η επικρατέστερη
θα είναι εκείνη που εισάγει ένα σύστημα τιμών και επιχορηγήσεων, το οποίο
εξυπηρετεί τις ανάγκες των μεταφορέων, των φορτωτών και της κοινωνίας
γενικότερα.

30. Βλέπε Friedlaender A.F. and Spady R.H. (1980), Freight Transport Regulation,
MIT, σ. 163-166.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

3.1. Η έννοια της επενδυτικής πολιτικής των μεταφορών
Στο προηγούμενο κεφάλαιο έχει ερμηνευθεί η ορθολογική τιμολογιακή πο
λιτική των μεταφορών ως προσέγγιση του μοντέλου μιας αρχικής γενικής ισορ
ροπίας τους προς την ανταγωνιστική ισορροπία, στην οποία οι τιμές εξισώνο
νται με το οριακό κόστος. Η προσέγγιση αυτή επιδρά, όπως είδαμε, ευνοϊκά τόσο
στην κατανομή του έργου μεταξύ των μέσων μεταφοράς όσο και στο περιφερεια
κό εισόδημα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αριστοποίηση της κατανομής των πό
ρων της οικονομίας, η οποία αποτελεί τον βασικότερο στόχο στις αποφάσεις
διατίμησης των αγαθών κοινής ωφέλειας, όπως είναι οι μεταφορές.
Όπως προκύπτει όμως από την πιο πάνω ανάλυση, μια ορθολογική πολι
τική τιμών στον τομέα των μεταφορών δεν μπορεί να βασίζεται σε μακροχρόνια
μοντέλα ανταγωνιστικής ισορροπίας, αλλά μόνο σε βραχυχρόνια, για τους εξής
δύο λόγους: πρώτο, η ζήτηση για μεταφορές μεταβάλλεται πολλές φορές μέσα
στον χρόνο και δεύτερο, το οριακό κόστος μιας επιχείρησης μεταφορών για μια
δεδομένη περίοδο δεν συμπίπτει συνήθως με το μακροχρόνιο οριακό κόστος
της, επειδή το βραχυχρόνιο οριακό κόστος δεν αντιστοιχεί συνήθως σε επίπεδο
παραγωγής που συμπίπτει με τον άριστο εξοπλισμό της επιχείρησης. Το γεγο
νός αυτό μάς υποχρεώνει να εξειδικεύουμε την πολιτική τιμών των μεταφορών
με βραχυχρόνιες συναρτήσεις ζήτησης και οριακού κόστους και, ως εκ τούτου,
να θεωρούμε ως εξωγενείς όλες εκείνες τις μεταβλητές που μεταβάλλονται σε
μακρά χρονική περίοδο, όπως είναι το κεφάλαιο υποδομής, οι τεχνολογικές με
ταβλητές, το συνολικό μεταφορικό έργο κ.ά. Τούτο έχει ως συνέπεια οι επιχει
ρήσεις των μεταφορών να παράγουν έργο με υψηλό κόστος, λόγω των μη απο
δοτικών συνδυασμών των σταθερών και των μεταβλητών συντελεστών
παραγωγής τους. Επομένως, παράλληλα με την ορθολογική τιμολογιακή πολι90

τική των μεταφορών, που καθορίζει μια αποτελεσματικότερη κατανομή του με
ταφορικού έργου μεταξύ των μέσων μεταφοράς, είναι ανάγκη να εφαρμοστεί
και η κατάλληλη επενδυτική πολιτική για τη διευθέτηση του κεφαλαίου υποδο
μής των επιχειρήσεων μεταφορών προς το άριστο επίπεδο. Η διευθέτηση του
κεφαλαίου υποδομής, η οποία μπορεί να είναι ποσοτική ή/και ποιοτική, θα επη
ρεάσει το υπάρχον επίπεδο της ανταγωνιστικής ισορροπίας, έτσι ώστε να μειω
θεί το κόστος των μεταφορών. Π.χ., εάν σε μια κατάσταση ανταγωνιστικής
ισορροπίας το κόστος μεταφοράς με τον σιδηρόδρομο μειωθεί ως συνέπεια κά
ποιας μεταβολής του κεφαλαίου υποδομής του, τούτο θα συνεπάγεται μείωση
των κομίστρων και αύξηση του προϊόντος μεταφοράς του σιδηρόδρομου, ιδι
αίτερα για ορισμένες κατηγορίες αποστολών όπου αυτός πλεονεκτεί. Η μείωση
των κομίστρων του σιδηρόδρομου θα επιδράσει ανταγωνιστικά στις μεταφορές
με τα φορτηγά, με αποτέλεσμα τη μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης τους προς
τα αριστερά, έτσι ώστε να μειωθεί το μεταφορικό έργο και να αυξηθούν τα κό
μιστρα με τα φορτηγά, ιδιαίτερα για εκείνες τις μεταφορές όπου αυτά δεν έχουν
συγκριτικό πλεονέκτημα. Επομένως, η βελτίωση του κεφαλαίου υποδομής του
σιδηρόδρομου θα οδηγήσει σε μια νέα θέση ανταγωνιστικής ισορροπίας, όπου
οι μεταφορές των δύο μέσων θα εκτελούνται περισσότερο αποτελεσματικά.
Από τα πιο πάνω φαίνεται καθαρά ότι μια ορθολογική επενδυτική πολι
τική των μεταφορών θα πρέπει να ερμηνεύεται με βάση την ανταγωνιστικότη
τα των μέσων μεταφοράς και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να στηρίζεται σε μοντέ
λα γενικής ισορροπίας και όχι σε μοντέλα μερικής ισορροπίας. Βασική
αφετηρία της πολιτικής αυτής θα είναι η βραχυχρόνια ανταγωνιστική ισορρο
πία, η οποία καθορίζει μια ορθολογική κατανομή του μεταφορικού έργου με
ταξύ των μέσων μεταφοράς. Επιπλέον, η πολιτική αυτή θα επιδιώκει και τη δι
ευθέτηση του ποσοτικού και ποιοτικού επιπέδου της υποδομής των
μεταφορών, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση μακροχρόνιας αντα
γωνιστικής ισορροπίας, όπου, όχι μόνο οι τιμές θα ισούνται με το οριακό κό
στος, αλλά και οι μεταφορές θα εκτελούνται με τον πιο αποτελεσματικότερο
τρόπο, υπό την έννοια ότι το κάθε μεταφορικό μέσο θα αναλαμβάνει εκείνες
τις μεταφορές στις οποίες, ως εκ της φύσεως του, πλεονεκτεί.1 Η μεταβολή του
1. Ο προσανατολισμός του κάθε μέσου μεταφοράς στις μεταφορές εκείνων των εμπο
ρευμάτων, όπου ως εκ της φύσεως του πλεονεκτεί, προέρχεται από την επίδραση της ποιοτικής
βελτίωσης του κεφαλαίου υποδομής του προς τη ζήτηση για μεταφορές των κατηγοριών αυτών
των εμπορευμάτων, διαμέσου των ποιοτικών χαρακτηριστικών μεταφοράς, τα οποία πα
ρουσιάζουν διαφόρων βαθμών ευαισθησία προς τα διάφορα μέσα μεταφοράς και τις διάφορες
κατηγορίες εμπορευμάτων.
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συνολικού μεταφορικού έργου δεν θα πρέπει να απασχολεί άμεσα τα επεν
δυτικά σχέδια των μεταφορικών επιχειρήσεων, δεδομένου ότι η μεταβολή
αυτή προσδιορίζεται από τις εξισώσεις ζήτησης και κόστους του μοντέλου της
ανταγωνιστικής ισορροπίας, και, ως εκ τούτου, θεωρείται δεδομένη στη λήψη
των αποφάσεων για επένδυση. Βασικοί παράγοντες στη λήψη αποφάσεων για
επένδυση θα πρέπει να θεωρηθούν η κατάσταση της υποδομής του κάθε μετα
φορικού μέσου σε σχέση με το έργο που προορίζεται αυτό να εκτελέσει με βάση
την ορθολογική τιμολογιακή πολιτική, καθώς επίσης και ο βαθμός ευαισθη
σίας της εξέλιξης της υποδομής του σε σχέση με το μεταφορικό του έργο κατά
κατηγορίες εμπορευμάτων. Π.χ., εάν ο ελληνικός σιδηρόδρομος βρίσκεται σε
τέτοια κατάσταση υποδομής, ώστε να μην μπορεί να προσελκύσει ακόμα και
εκείνες τις μεταφορές των εμπορευμάτων στις οποίες, ως εκ της φύσεως του,
πλεονεκτεί, η βελτίωση της υποδομής του με μεγάλα επενδυτικά έργα θα αυξή
σει τη ζήτηση για σιδηροδρομικές μεταφορές για εκείνες τις κατηγορίες των
εμπορευμάτων, στις οποίες τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αποστολής πα
ρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία στη βελτίωση της υποδομής.
Για να εξετάσουμε όμως πιο συστηματικά τους παράγοντες εκείνους που
οδηγούν στη λήψη αποφάσεων για επένδυση στις μεταφορές, απαραίτητη προ
ϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε τη σύνθεση του κεφαλαίου υποδομής και τις κα
τηγορίες του κόστους.

3.2. Η σύνθεση του κεφαλαίου υποδομής και οι κατηγορίες του κό
στους των μεταφορών
Για να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα των επιδράσεων των μεταβολών
των επιμέρους τμημάτων του κεφαλαίου υποδομής των μεταφορικών επιχει
ρήσεων στις κατηγορίες του κόστους των μεταφορών, είναι απαραίτητο να
γνωρίζουμε τη σύνθεση του κεφαλαίου και τις αντίστοιχες κατηγορίες του κό
στους των πιο πάνω επιχειρήσεων.
Γενικά, στις μεταφορικές επιχειρήσεις μπορούμε να διακρίνουμε τρία
βασικά μέρη του κεφαλαίου υποδομής,2 τα οποία είναι:
i.

Το πάγιο κεφάλαιο γραμμής, το οποίο αποτελείται από τα γήπεδα, τα
κτίρια και τους σταθμούς επί της γραμμής καθώς και από τις εγκαταστά-

2. Βλέπε σχετικά Meyer J.R. (1978) και Walters Α. (1968).
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ii.

iii.

σεις τηλεπικοινωνίας και σηματοδότησης.
Η τεχνητή γραμμή, η οποία υπάρχει σε εκείνες τις επιχειρήσεις που χρη
σιμοποιούν τεχνητή υποδομή, όπως είναι οι επιχειρήσεις των σιδηρο
δρομικών και οδικών μεταφορών. Στην περίπτωση των σιδηροδρομικών
μεταφορών, η σιδηροδρομική γραμμή ανήκει, κατά κανόνα, στην ίδια την
επιχείρηση, την οποία χρησιμοποιεί κατά αποκλειστική της χρήση, ενώ
στην περίπτωση των οδικών μεταφορών, η οδός ανήκει στην Πολιτεία
και δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά μόνο για την κίνηση μιας ορισμέ
νης κατηγορίας οχήματος.
Το κεφάλαιο των εφοδίων, το οποίο αποτελείται από τα μέσα μεταφο
ράς. Π.χ., σκάφη, οχήματα, σιδηροδρομικές μηχανές, βαγόνια κτλ.

Ανάλογα με τη διάκριση των μορφών του κεφαλαίου υποδομής μπορού
με επίσης να διακρίνουμε το κόστος μεταφοράς στις παρακάτω τρεις βασικές
κατηγορίες:
i.

ii.

iii.

Το κόστος του παγίου κεφαλαίου, το οποίο αποτελείται από τα έξοδα
συντήρησης των παγίων εγκαταστάσεων της γραμμής, τα έξοδα απόσβε
σης κ.ά. Το κόστος αυτό θεωρείται βραχυχρόνια σταθερό και είναι ανε
ξάρτητο της κατηγορίας των μέσων μεταφοράς.
Το κόστος της τεχνητής γραμμής, το οποίο αποτελείται κυρίως από τα
έξοδα συντήρησης της γραμμής. Το κόστος αυτό δεν αποτελεί μέρος του
λογιστικού κόστους των επιχειρήσεων των οδικών μεταφορών. Ανάλο
γα με την συσχέτιση του στον όγκο κυκλοφορίας μπορούμε να το διακρί
νουμε στις παρακάτω κατηγορίες:
Το μεταβλητό κόστος συντήρησης, το οποίο αποτελείται από τα
τρέχοντα έξοδα φθοράς της υποδομής κυκλοφορίας που προκαλεί
ται από τη διέλευση του μεταφορικού μέσου.
Τό σταθερό κόστος συντήρησης, το οποίο είναι τα έξοδα φθοράς
της υποδομής κυκλοφορίας, η οποία οφείλεται σε παράγοντες
άσχετους από την κυκλοφορία, όπως ο χρόνος και οι καιρικές συν
θήκες. Επειδή η φθορά της υποδομής προέρχεται περισσότερο από
την πάροδο του χρόνου και τις καιρικές συνθήκες και λιγότερο από
τη διέλευση των οχημάτων, τα έξοδα αυτά αποτελούν το μεγαλύτε
ρο μέρος των εξόδων συντήρησης.
Το κόστος χρήσεως, το οποίο προέρχεται από το ταξίδι του οχήματος
και διακρίνεται στις παρακάτω τρεις κατηγορίες:
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Το λειτουργικό κόστος, το οποίο προέρχεται από τα έξοδα του με
ταφορικού μέσου λόγω της κίνησης του, όπως π.χ. η φθορά της μη
χανής και των τροχών, η κατανάλωση καυσίμων, η απόσβεση κ.ά.
Το μεταβλητό κόστος συντήρησης, το οποίο αποτελείται από τα
έξοδα συντήρησης των μεταφορικών μέσων.
Το κόστος συμφόρησης, το οποίο προέρχεται από τη συμφόρηση
των οχημάτων. Δηλαδή, όταν σε μια συγκεκριμένη γραμμή υπάρ
χουν λίγα οχήματα, το κάθε όχημα θα επιλέξει την ταχύτητα εκείνη
που ελαχιστοποιεί το κόστος κυκλοφορίας. Καθώς όμως ο αριθ
μός των οχημάτων αυξάνεται, το κάθε όχημα υποχρεώνεται να
ρυθμίσει την ταχύτητα του ανάλογα με την ταχύτητα του άλλου,
και, κατ1 αυτό τον τρόπο, το κόστος λειτουργίας αυξάνει ανάλογα
με την αύξηση της κυκλοφορίας.
Η συσχέτιση μεταξύ των πιο πάνω κατηγοριών κόστους μπορεί να παρα
σταθεί ευκρινέστερα στο Διάγραμμα 3.1, όπου απεικονίζεται το κόστος ταΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1
Το κόστος ταξιδιού ενός μεταφορικού μέσου

Οριακό κόστος
^Λειτουργικό μεταβλητό
κόοτος + κόστος συντή
ρησης

*

Μεταβλητό κόστος
συντήρησης

Qo

QAPI2T

Μήκος κυκλοφορίας μεταφορικού μέσου
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Q

Q-ΜΕΓ

ξιδιού ενός οχήματος σε μια γραμμή δεδομένου μήκους, που λαμβάνει χώρα
σε μια βραχυχρόνια περίοδο, όπου η ζήτηση για μεταφορές στην εν λόγω γραμ
μή με το πιο πάνω μέσο μεταφοράς θεωρείται δεδομένη και υποθέτουμε, επι
πλέον, ότι το κόστος ταξιδιού για ένα δεδομένο επίπεδο κυκλοφορίας είναι
σταθερό για όλα τα μεταφορικά μέσα.3 Επομένως, στο Διάγραμμα 3.1, το με
ταβλητό κόστος συντήρησης της τεχνητής γραμμής είναι σταθερό για κάθε με
ταφορικό μέσο, και απεικονίζεται με τη διακεκομμένη γραμμή ΑΘ, ενώ το με
ταβλητό κόστος συντήρησης κατά μονάδα μήκους ταξιδιού είναι ΟΑ. Στο
κόστος αυτό θα προσθέσουμε και το λειτουργικό κόστος του ταξιδιού του με
ταφορικού μέσου, το οποίο είναι το AB μέχρι το μήκος κυκλοφορίας Qg.
Μετά όμως από το σημείο Qg το λειτουργικό κόστος αυξάνει, ως συνέπεια της
συνεχιζόμενης αύξησης κυκλοφορίας των μεταφορικών μέσων, μείωσης της
ταχύτητας και αύξησης του κόστους. Τέλος, καθώς η πυκνότητα κυκλοφορίας
των μέσων μεταφοράς αυξάνει, η ταχύτητα μειώνεται τόσο πολύ, ώστε η ροή
των ταξιδιών των οχημάτων να φθάσει στο μέγιστο, το οποίο είναι το μήκος
QMEr · Εάν τώρα η πυκνότητα των οχημάτων στη γραμμή αυτή αυξηθεί πε
ρισσότερο, η μείωση της ταχύτητας θα είναι τόσο μεγάλη, ώστε η ροή θα αρχί
σει να μειώνεται. Επομένως, υπάρχει ένα μέγιστο, το οποίο είναι εφικτό στη
γραμμή αυτή. Τότε η καμπύλη του λειτουργικού κόστους θα στραφεί προς τα
πίσω, καθώς θα αυξάνει η πυκνότητα κυκλοφορίας των μέσων μεταφοράς. Η
καμπύλη που απεικονίζει την πορεία του λειτουργικού κόστους και του μετα
βλητού κόστους συντήρησης είναι η ΒΔΝ στο Διάγραμμα. Εάν υποθέσουμε
ότι η ζήτηση είναι η ΖΖ', τότε το μήκος κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου
θα είναι Q και το κόστος κατά μονάδα κυκλοφορίας Γ. Αλλά, με αυτό το μή
κος κυκλοφορίας θα υπάρχει συμφόρηση στη γραμμή και το πραγματικό κό
στος για κάθε μονάδα μήκους ταξιδιού θα περιέχει μια επιπλέον μονάδα κό
στους συμφόρησης ΓΜ. Τότε η καμπύλη του οριακού κόστους θα είναι η
ΒΕΜ. Για να προσαρμόσουμε το οριακό κόστος στο επίπεδο της ζήτησης, δη
λαδή ΓΜ=0, θα πρέπει να μειώσουμε το μήκος κυκλοφορίας του οχήματος μέ
κ α ι Τ1 ν τ
τι ν
χρι το σημείο QAPIZT
Ί ΨΆ* Ί οποία θα πληρώσει ο χρήστης, στο Ε.
Στο Διάγραμμα 3.1 δεν έχει περιληφθεί το κόστος του πάγιου κεφαλαίου κα
θώς και το σταθερό κόστος συντήρησης γραμμής, δεδομένου ότι αυτό είναι
ανεξάρτητο από την κυκλοφορία των οχημάτων.

3. Βλέπε σχετικά Walters (1968).
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3.3. Η επίδραση των μεταβολών της υποδομής των μεταφορών στο
κόστος
Στην προηγούμενη παράγραφο εξετάσαμε τη συσχέτιση που υπάρχει με
ταξύ του κόστους των μεταφορών, θεωρώντας ότι η υποδομή των μεταφορών
παραμένει σταθερή. Στην παρούσα παράγραφο θα εξετάσουμε πώς το κόστος
αυτό μεταβάλλεται, όταν μεταβάλλεται το επίπεδο (ποσοτικό ή ποιοτικό) της
υποδομής των μεταφορών.
3.3.1. Οι χαρακτηριστικές μεταβλητές της υποδομής των μεταφορών και η
επίδραση τους στο κόστος
Το επίπεδο του πάγιου κεφαλαίου γραμμής και η τεχνητή γραμμή συσχε
τίζονται άμεσα με τη διαμόρφωση των καμπυλών ΒΕΜ και ΖΖ' του Διαγράμ
ματος 3.1. Π.χ., μια αύξηση, ποσοτική ή ποιοτική, του κεφαλαίου γραμμής,
θα βελτιώσει την ποιότητα της γραμμής, θα αυξήσει την ταχύτητα κυκλοφο
ρίας και, εάν η γραμμή είναι πυκνής κυκλοφορίας, η συμφόρηση θα αρχίσει
από ένα σημείο που βρίσκεται δεξιότερα του QQ. Εάν η γραμμή είναι χαμηλής
πυκνότητας κυκλοφορίας, η αύξηση του κεφαλαίου γραμμής θα οδηγήσει σε
βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας, σε αύξηση των ταχυτήτων και σε μείω
ση του κόστους. Η αύξηση του κεφαλαίου γραμμής θα οδηγήσει και σε αύξηση
της ζήτησης για μεταφορές -μετατόπιση της καμπύλης ΖΖ' προς τα άνω- για
εκείνες τις κατηγορίες των αποστολών στις οποίες εξειδικεύεται στη μεταφο
ρά το κάθε μεταφορικό μέσο, όταν η ζήτηση των κατηγοριών αυτών των απο
στολών με το εν λόγω μεταφορικό μέσο δεν είναι κορεσμένη. Με την αύξηση
αυτή της ζήτησης, θα έχουμε αύξηση της κυκλοφορίας στη γραμμή και μια πι
θανή αύξηση των εφοδίων και της απασχόλησης των πληρωμάτων.
Η επίδραση της μεταβολής του μήκους της τεχνητής γραμμής στο κόστος
συσχετίζεται με τη μεταβολή των σταθερών εξόδων συντήρησης και τη μεταβο
λή του μήκους ταξιδιού των οχημάτων πάνω στη γραμμή. Αλλά στην περί
πτωση αυτή θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ γραμμής πυκνής κυκλοφορίας
και γραμμής χαμηλής κυκλοφορίας. Δηλαδή, ενώ μια μείωση της γραμμής χα
μηλής κυκλοφορίας αναμφίβολα θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους και σε
βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στη γραμμή, χωρίς να μεταβληθεί η
κυκλοφορία των οχημάτων, μια μείωση της γραμμής πυκνής κυκλοφορίας θα
έχει ασαφή επίδραση στο κόστος, γιατί, ενώ από τη μια μεριά μειώνεται το
σταθερό κόστος συντήρησης, από την άλλη χειροτερεύουν οι συνθήκες κυκλο96

φορίας των οχημάτων και αυξάνονται το κόστος συμφόρησης και η φθορά
των εφοδίων. Επομένως, φαίνεται καθαρά ότι, ενώ η τεχνητή γραμμή συσχε
τίζεται με το κεφάλαιο γραμμής, εντούτοις, αποτελεί μια πτωχή προσέγγιση
του, και ως εκ τούτου, στις εκτιμήσεις των επιδράσεων της υποδομής των με
ταφορών στο κόστος των μεταφορών, τα δύο αυτά μεγέθη θα πρέπει να λαμ
βάνονται χωριστά.4 Πράγματι, το κεφάλαιο γραμμής είναι ένα μέτρο της πο
σοτικής και ποιοτικής στάθμης του κεφαλαίου υποδομής, ενώ η τεχνητή
γραμμή, εκτός του ότι είναι μια προσεγγιστική μεταβλητή του κεφαλαίου
γραμμής, αποτελεί και ένα μέτρο της πυκνότητας κίνησης των αποστολών σε
αυτή. Επομένως, στην περίπτωση αυτή, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των δα
πανών συντήρησης είναι πιθανό να έχουμε, για τη βελτίωση του κόστους των
μεταφορών, μια αύξηση του κεφαλαίου γραμμής και, παράλληλα, μια μείωση
της τεχνητής γραμμής.
Από την πιο πάνω ανάλυση προκύπτει ότι οι βασικότερες μεταβλητές της
υποδομής του κάθε μεταφορικού μέσου, οι οποίες θα πρέπει να διακρίνονται
μεταξύ τους σε κάθε μοντέλο επενδυτικής πολιτικής των μεταφορών είναι: το
πάγιο κεφάλαιο υποδομής, το μήκος της συνολικής γραμμής και το μήκος της
γραμμής χαμηλής πυκνότητας κυκλοφορίας.5 Το πάγιο κεφάλαιο γραμμής

4. Ορισμένες μελέτες που έχουν γίνει για την εκτίμηση cross-section συναρτήσεων κό
στους μεταφορών, οι οποίες περιέχουν ως τεχνολογική μεταβλητή το μήκος δικτύου, όπως του
Meyer (1958) και Meyer, Peck, Stenanson and Zwick (1959) υπέστησαν πολλές κριτικές τόσο
από άποψη εξειδίκευσης του μοντέλου, όσο και από άποψη εκτίμησης της παραμέτρου της εν
λόγω μεταβλητής, η οποία, εάν η συνάρτηση κόστους εκτιμηθεί σωστά, λαμβάνει πολύ χαμηλή
τιμή, όπως παρατήρησε ο Griliches (1972). Η εξειδίκευση βέβαια της συνάρτησης κόστους βελ
τιώνεται, εάν υποθέσουμε ότι η πιο πάνω μεταβλητή θεωρηθεί ως σταθερός συντελεστής παρα
γωγής, όπως παρατήρησαν οι Meyer and Kraft ( 1961 ). Στην περίπτωση όμως αυτή η βραχυχρό
νια συνάρτηση κόστους είναι γραμμική και εκτός των άλλων ειδικών υποθέσεων που υιοθετεί,
δεν επιτρέπει την εκτίμηση της μακροχρόνιας συνάρτησης κόστους. Οι Borts (1960) και
Friedlaender (1971) προσπάθησαν να-ερμηνεύσουν τις μεταβολές της μεταβλητής του μήκους
δικτύου με τη σύγκριση της βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας ελαστικότητας κόστους, αλλά οι
υποθέσεις που χρησιμοποίησαν για τον σκοπό αυτό ήταν μεταξύ τους αντιφατικές. Η τελειότε
ρη άποψη που επικρατεί σήμερα, όσον αφορά την εκτίμηση της συνάρτησης κόστους των μετα
φορών με ενσωμάτωση ως μεταβλητής του μήκους του δικτύου, είναι του Keeler (1974), σύμ
φωνα με την οποία εξειδικεύεται μια συνάρτηση βραχυχρόνιου κόστους από μια ειδικευμένη
συνάρτηση παραγωγής, όπου μετά τη στατιστική εκτίμηση της, υπολογίζεται από αυτήν η μα
κροχρόνια συνάρτηση κόστους.
5. Η διάκριση της γραμμής σε συνολική και σε γραμμή χαμηλής πυκνότητας κυκλοφορίας
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην έρευνα του Harris (1977).
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αποτελεί το μέτρο χρήσεως του κεφαλαίου στη γραμμή και, ως εκ τούτου, θα
πρέπει να θεωρηθεί ως συντελεστής παραγωγής. Αντίθετα, το μήκος της
συνολικής γραμμής και το μήκος της γραμμής χαμηλής πυκνότητας κυκλοφο
ρίας μπορούν να θεωρηθούν ως τεχνολογικές μεταβλητές, οι οποίες επηρεά
ζουν το κόστος των μεταφορικών επιχειρήσεων κατά τρόπο που δεν συσχετί
ζεται απαραίτητα με τη συνηθισμένη θεωρία της παραγωγής. Π.χ., ενώ μια
αύξηση του σταθερού συντελεστή του πάγιου κεφαλαίου γραμμής θα οδηγήσει
σε μείωση των μεταβλητών συντελεστών παραγωγής και, επομένως, σε μείωση
του μεταβλητού κόστους, μια αύξηση της συνολικής γραμμής ή της γραμμής
χαμηλής πυκνότητας κυκλοφορίας μπορεί να αυξήσει το κόστος, στην περί
πτωση που θα αυξηθούν οι υποχρεώσεις των οχημάτων να αναλαμβάνουν μα
κρύτερα και περισσότερο άγονα δρομολόγια.
Δίνοντας πιο ακριβή επεξήγηση στην πιο πάνω ανάλυση, παρατηρούμε
ότι μια ceteris paribus αύξηση του πάγιου κεφαλαίου γραμμής θα αυξήσει το
ποσό του κεφαλαίου που θα αντιστοιχεί σε κάθε μονάδα μήκους γραμμής και
κατ' αυτό τον τρόπο θα προκαλέσει μείωση του μεταβλητού κόστους. Ομοίως,
μια ceteris paribus μείωση της γραμμής χαμηλής πυκνότητας κυκλοφορίας θα
αυξήσει το ποσό του κεφαλαίου που θα αντιστοιχεί στη μονάδα μήκους της
γραμμής και, παράλληλα, θα μειώσει το μήκος της γραμμής, έτσι ώστε οι επι
δράσεις αυτές να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του μεταβλητού κόστους.
Αντίθετα, μια ceteris paribus μείωση του συνολικού μήκους γραμμής δεν θα
προκαλέσει μόνο αύξηση του αναλογούντος σε κάθε μονάδα μήκους γραμμής
κεφαλαίου, αλλά θα οδηγήσει και σε αύξηση στην αναλογία του μήκους γραμ
μής χαμηλής κυκλοφορίας. Έτσι, ενώ ο πρώτος παράγοντας οδηγεί σε μείωση
του κόστους, ο δεύτερος οδηγεί σε αύξηση του. Επομένως, φαίνεται καθαρά
ότι το κόστος των μεταφορών παρουσιάζει μεγαλύτερη ευαισθησία στις μετα
βολές του πάγιου κεφαλαίου γραμμής και των τμημάτων της γραμμής με χα
μηλή κυκλοφορία, και μικρότερη στις μεταβολές του συνολικού μήκους γραμ
μής.
3.3.2. Ποσοτική εκτίμηση των επιδράσεων των μεταβλητών της υποδομής των
μεταφορών στο κόστος
Προκειμένου να υπολογίσουμε τις επιδράσεις των τριών βασικών με
ταβλητών του κεφαλαίου υποδομής στο κόστος των μεταφορών καταφεύ
γουμε, όπως και στην περίπτωση της σχέσης κόστους και προϊόντος (βλέπε
σχέση 1.9), στην υπερβατική λογαριθμική συνάρτηση κόστους (2.31), κα98

θώς επίσης και στην παρακάτω σχέση:
dC _ ainC g
ati ainti ti

(3>1)

όπου tj οι τεχνολογικές μεταβλητές, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται χάριν
απλουστεύσεως και το πάγιο κεφάλαιο γραμμής, και C η εκτιμώμενη αξία
του C, η οποία προκύπτει από τη σχέση:
C = exp(A).P x

(3.2)

όπου Α η σταθερά στην υπερβατική λογαριθμική συνάρτηση και Ρ κ η τιμή του
τελευταίου συντελεστή παραγωγής κ, ο οποίος θεωρείται ως παράγοντας δι
ευθέτησης των υπόλοιπων συντελεστών παραγωγής και του κόστους.6
Επειδή οι επιδράσεις των μεταβλητών της υποδομής των μεταφορικών
μέσων στο κόστος αντανακλώνται κατά κύριο λόγο στα ποσοστά συμμετοχής
και στις υποκαταστάσεις των συντελεστών της παραγωγής, είναι σκόπιμο να
αναλύσουμε τις επιδράσεις αυτών των μεταβλητών στη διάρθρωση του κό
στους. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση:
ßi-4-lil
αϊ

(3.3)

όπου ßj, Bjj και aj οι παράμετροι των συντελεστών παραγωγής και των τε
χνολογικών μεταβλητών που προσδιορίζονται από την υπερβατική λογαριθ
μική συνάρτηση κόστους (βλέπε εξίσωση 2.31).
Οι εκτιμήσεις της ελαστικότητας του κόστους μιας επιχείρησης μεταφο
ρών, σε σχέση με το πάγιο κεφάλαιο, αποτελούν μια ένδειξη της ευαισθησίας
της προς τις μεταβολές της υποδομής της. Επομένως, οι μεταβολές των μετα-

6. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι μέσα στο σύστημα της εκτίμησης του κόστους των μετα
φορών με βάση την υπερβατική λογαριθμική συνάρτηση κόστους, η τιμή ενός συντελεστή παρα
γωγής θα πρέπει να ληφθεί ως συντελεστής στάθμισης των υπόλοιπων συντελεστών παραγωγής
και του κόστους, προκειμένου να έχουμε γραμμική ομοιογένεια του συστήματος, στις τιμές των
συντελεστών παραγωγής.
99

βλητών συντελεστών που προκύπτουν από μια μεταβολή του πάγιου κεφαλαί
ου υποδομής κατά μια νομισματική μονάδα - δηλαδή dC/θχ, όπου χ η αξία
του πάγιου κεφαλαίου υποδομής - καθορίζουν το ακαθάριστο ποσοστό από
δοσης του κεφαλαίου (gross rate of return of capital). To καθαρό ποσοστό
απόδοσης του κεφαλαίου προκύπτει από το ακαθάριστο, όταν αφαιρεθούν οι
αποσβέσεις. Όταν σε μια επιχείρηση μεταφορών επικρατεί ο νόμος της φθί
νουσας απόδοσης, δηλαδή d2C/ôx2 > 0, και το καθαρό ποσοστό απόδοσης του
κεφαλαίου της βρίσκεται κάτω από το κόστος ευκαιρίας της επένδυσης, η επι
χείρηση αυτή χαρακτηρίζεται ως υπερ-επενδεδυμένη από τη σκοπιά της ελα
χιστοποίησης του κόστους, ενώ, εάν το καθαρό ποσοστό απόδοσης του -κεφα
λαίου της πιο πάνω επιχείρησης βρίσκεται πάνω από το κόστος ευκαιρίας,
χαρακτηρίζεται ως υπο-επενδεδυμένη. Δηλαδή, οι υπερ-επενδεδυμένες επι
χειρήσεις μεταφορών χαρακτηρίζονται από κεφάλαιο υποδομής, του οποίου
η αξία και η κατάσταση υπερβάλλει εκείνης που απαιτείται για να έχουμε ελα
χιστοποίηση του κόστους. Αντίστροφα, το κεφάλαιο υποδομής των υποεπενδεδυμένων επιχειρήσεων μεταφορών βρίσκεται σε κατάσταση χειρότερη
από εκείνη που απαιτείται για την ελαχιστοποίηση του κόστους.
Τα παραπάνω συμπεράσματα βασίζονται στην περίπτωση εκείνη κατά
την οποία η μεταφορική επιχείρηση βρίσκεται σε κατάσταση ανταγωνιστικής
ισορροπίας, γιατί σε διαφορετική περίπτωση η διαφορά μεταξύ ποσοστού
απόδοσης του κεφαλαίου και κόστους ευκαιρίας δεν θα ήταν ακριβής, για να
προσδιορίσει τον βαθμό κατά τον οποίο η επιχείρηση απέχει από την ελαχι
στοποίηση του κόστους. Π.χ., στη συνηθισμένη περίπτωση που μια σιδηρο
δρομική επιχείρηση δεν λειτουργεί σε κατάσταση ανταγωνιστικής ισορρο
πίας, εάν δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στα τμήματα της γραμμής που
χαρακτηρίζονται από χαμηλή πυκνότητα κυκλοφορίας, η επιχείρηση θα θεω
ρήσει επικερδές να εγκαταλείψει το τμήματα αυτά σε μια κατάσταση χειρότερη
από αυτή που απαιτείται για την ελαχιστοποίηση του κόστους.
3.3.3. Η επίδραση των μεταβολών της υποδομής των μεταφορών στο επίπεδο
ισορροπίας της αγοράς των μεταφορών
Όπως προκύπτει από την προηγούμενη ανάλυση, η αύξηση του παγίου
κεφαλαίου γραμμής και η μείωση της γραμμής χαμηλής πυκνότητας κυκλοφο
ρίας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του οριακού κόστους. Ας δούμε όμως πιο
κάτω τι επίδραση έχει η μείωση αυτή του κόστους στο επίπεδο ισορροπίας της
αγοράς των μεταφορών. Για τον σκοπό αυτό εξετάζουμε τις επιδράσεις του
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κόστους τόσο στην αρχική ισορροπία όσο και στη βραχυχρόνια ανταγωνιστι
κή ισορροπία. Στην πρώτη περίπτωση, διατηρούμε τα κόμιστρα και το μετα
φορικό έργο σταθερά στο επίπεδο που βρίσκονται, και υπολογίζουμε την
εξοικονόμηση του κόστους που προέρχεται από τις πιο πάνω μεταβολές της
υποδομής. Στη δεύτερη περίπτωση, εξετάζουμε πώς επηρεάζεται το επίπεδο
της βραχυχρόνιας ανταγωνιστικής ισορροπίας από τις παραπάνω μεταβολές
της υποδομής. Δηλαδή, ενώ στην αρχική ισορροπία η εξοικονόμηση του ορια
κού κόστους από τις μεταβολές της υποδομής των μεταφορών μεταφράζεται
ως μεταβολή του συνολικού κόστους και της κερδοφορίας της επιχείρησης,
στην περίπτωση της ανταγωνιστικής ισορροπίας αυτή μεταφράζεται σε απο
κλίσεις των κομίστρων και του μεταφορικού έργου, οι οποίες οδηγούν περαι
τέρω σε μετατοπίσεις των καμπυλών ζήτησης και οριακού κόστους όλων των
ανταγωνιστικών μεταφορικών μέσων. Π.χ., εάν το οριακό κόστος των μετα
φορών με τον ελληνικό σιδηρόδρομο μειωθεί ως αποτέλεσμα βελτίωσης του
πάγιου κεφαλαίου γραμμής ή/και μείωσης της γραμμής χαμηλής κυκλοφο
ρίας, αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση του μεταφορικού έργου και σε μείωση των
κομίστρων με τον σιδηρόδρομο, όταν αυτός βρίσκεται σε μια ανταγωνιστική
αγορά μεταφορών. Η μείωση των κομίστρων θα μετατοπίσει προς τα αριστε
ρά τη συνάρτηση ζήτησης για μεταφορές με φορτηγά, με αποτέλεσμα να μειω
θούν τα κόμιστρα και το μεταφορικό έργο με φορτηγά, ιδιαίτερα για εκείνες
τις αποστολές στις οποίες αυτά δεν έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα.
Από τα πιο πάνω μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο μεγάλη διαφορά
υπάρχει στις εκτιμήσεις της αρχικής ισορροπίας από εκείνες της βραχυχρό
νιας ανταγωνιστικής ισορροπίας. Στην αρχική ισορροπία, στην οποία είναι
δεδομένα τα επίπεδα των κομίστρων και του μεταφορικού έργου, εξετάζεται η
κερδοφορία της μεταφορικής επιχείρησης σε πολύ βραχυχρόνια βάση, ενώ
στην ανταγωνιστική ισορροπία, στην οποία εξετάζονται όλες οι διαρθρωτικές
μεταβολές των κομίστρων, των μεταφορικών έργων, του κόστους και της ζή
τησης όλων των ανταγωνιστικών μεταφορικών μέσων, οι μεταβολές του κέρ
δους χαρακτηρίζονται περισσότερο αντιπροσωπευτικές και είναι σύμφωνες
με μια μακροχρόνια πολιτική των μεταφορών.

3.4. Οι μεταβολές της υποδομής των μεταφορών σε σχέση με το μακρο
χρόνιο οριακό κόστος
Στην προηγούμενη παράγραφο έχουν αναλυθεί οι επιδράσεις στο κό101

στος των μεταφορών των ορισμένης έκτασης μεταβολών του πάγιου κεφαλαί
ου γραμμής και της τεχνητής γραμμής ενός μεταφορικού μέσου. Στην πραγ
ματικότητα όμως, για τα περισσότερα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούν
τεχνητή γραμμή, όπως π.χ. ο σιδηρόδρομος, οι μεταβολές του αποθέματος του
κεφαλαίου υποδομής, που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να
φθάσουν τα μέσα αυτά να λειτουργήσουν σε επίπεδο μακροχρόνιας ισορρο
πίας και επομένως να πραγματοποιούν μακροχρόνιο οριακό κόστος, είναι
τόσο μεγάλες, ώστε να απαιτείται ιδιαίτερη ανάλυση για την επίτευξη του
σκοπού αυτού. Κατ1 αυτό τον τρόπο, στην παρούσα παράγραφο διερευνώνται
τα χαρακτηριστικά των μακροχρόνιων συναρτήσεων κόστους των πιο πάνω
μεταφορικών μέσων και οι απαιτούμενες μεταβολές της υποδομής τους προ
κειμένου να φθάσουν τα μέσα αυτά στην επίτευξη του μακροχρόνιου αυτού
κόστους. Πριν προβούμε στην παραπάνω ανάλυση, κάνουμε μια διερεύνηση
της σχέσης που υπάρχει μεταξύ της μακροχρόνιας και της βραχυχρόνιας
συνάρτησης κόστους και προσδιορίζουμε τον τρόπο κατά τον οποίο η πρώτη
προκύπτει από τη δεύτερη.
3.4.1. Η σχέση μεταξύ βραχυχρόνιου και μακροχρόνιου οριακού κόστους
Σύμφωνα με τις αποδείξεις των Panzar και Willig,7 μια παραγωγή
πολλαπλού προϊόντος αποκομίζει μακροχρόνιες οικονομίες μεγέθους, εάν,
και μόνο εάν, υφίσταται η σχέση:
V dlnC M . ,

όπου C M η μακροχρόνια συνάρτηση κόστους.
Οι βραχυχρόνιες οικονομίες μεγέθους καθορίζονται κατά ανάλογο τρό
πο, εάν αντικαταστήσουμε το C M με το C B στη σχέση (3.4).
Τώρα η σχέση μεταξύ των μακροχρόνιων και των βραχυχρόνιων οικονο
μιών μεγέθους μπορεί να προκύψει ως εξής: σε μακροχρόνια ισορροπία, το
μακροχρόνιο συνολικό κόστος ισούται προς το βραχυχρόνιο συνολικό κό
στος:

7. Panzar J. and Willig R. (1977). "Economies of Scale in multi-output production",
Quarterly Journal of Economics, 91, σ. 481-513.
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CM(Y,P,t) = CB(Y, x F *, P v , t) + P F x F *
όπου:
C M = το συνολικό μακροχρόνιο κόστος,
C B = το συνολικό βραχυχρόνιο κόστος,
Υ
= το διάνυσμα του προϊόντος,
Ρ
= το διάνυσμα των τιμών των συντελεστών παραγωγής,
t
= το διάνυσμα των τεχνολογικών μεταβλητών, και
xp* = η αξία του σταθερού συντελεστή παραγωγής στο optimum.

(3.5)

Οι δείκτες F και V αντιστοιχούν στους σταθερούς και μεταβλητούς
συντελεστές παραγωγής, αντίστοιχα, και Ρ = [Py, PF]·
Τώρα εάν κρατήσουμε το Υ σταθερό, θα έχουμε:
^
=^ + P
dxp* θχρ*

(3.6)

F

Για να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος, η πιο πάνω μερική παράγωγος Θα
πρέπει να είναι ίση προς το μηδέν, δηλαδή:
0 = ?±- + P F
θχρ*

B

B

dC _ ainC
η

tap*

C^.pp

G7Ì

dlnxF* 'XF*

Η (3.7) χρησιμοποιείται όταν Θέλουμε να υπολογίσουμε το optimum
επίπεδο του αποθέματος του κεφαλαίου σε δεδομένη απόδοση αυτού Pp.
Ακόμα, στη μακροχρόνια ισορροπία, το βραχυχρόνιο οριακό κόστος σε σχέση
με το προϊόν θα πρέπει να είναι ίσο με το μακροχρόνιο οριακό κόστος:
dC B dC M
^ ^ =^ ^

(3.8)

Χρησιμοποιώντας και τη μορφή:
M

M

ainC _ ι
dlnYi

C

ydC
M
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i

dYi

καταλήγουμε στην εξίσωση:
M

y dlnC _
Τ θΙηΥί

ι
1 - dlnCB/ainxF*

ydlnC

8

i θΙηΥΐ

(3

'9)

Η εξίσωση (3.9) είναι κατάλληλη για την εκτίμηση των μακροχρόνιων οι
κονομιών μεγέθους από τις εκτιμώμενες βραχυχρόνιες οικονομίες μεγέθους.
Στην περίπτωση αυτή, η δυνατότητα εφαρμογής της τιμολόγησης σε οριακό
κόστος, από την εκτίμηση της βραχυχρόνιας συνάρτησης κόστους, δίνει ένα
σημείο αναφοράς στη μακροχρόνια ισορροπία. Διερευνώντας τη σχέση, πα
ρατηρούμε ότι, όταν η ελαστικότητα του κόστους σε σχέση με τους σταθερούς
συντελεστές παραγωγής είναι αρνητική, δηλαδή όταν ölnCB/31nxp<0, η ελα
στικότητα του μακροχρόνιου κόστους σε σχέση με το προϊόν θα είναι μικρό
τερη από τη βραχυχρόνια ελαστικότητα κόστους.
Για να υπολογίσουμε την (3.9), είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε από
ένα σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας όπου ισχύει η σχέση (3.7).
3.4.2. To optimum απόθεμα του κεφαλαίου και οι μακροχρόνιες οικονομίες
μεγέθους
Για να υπολογίσουμε το optimum απόθεμα του κεφαλαίου υποδομής
(δηλαδή το επίπεδο του κεφαλαίου, όπου ελαχιστοποιείται το συνολικό κό
στος), λύνουμε την (3.7) για το optimum ποσό του κεφαλαίου υποδομής xp*
στη δεδομένη μακροχρόνια απόδοση του κεφαλαίου Ρρ, η οποία καθορίζεται
από την ακαθάριστη απόδοση του κεφαλαίου, εάν αφαιρεθούν τα ποσοστά
των φόρων και των αποσβέσεων. Στην περίπτωση αυτή, για να βρίσκεται η
καθαρή απόδοση του κεφαλαίου, σε μακροχρόνια βάση, θα πρέπει να ισούται
με το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου. Εφόσον η εκτίμηση του κόστους ανα
φέρεται στο σημείο προσέγγισης των μέσων - δεδομένου ότι η εκτιμώμενη
συνάρτηση κόστους βρίσκεται υπό υπερβατική λογαριθμική μορφή - δεν θα
ήταν σημαντικό σφάλμα να θεωρήσουμε ότι το σημείο προσέγγισης των μέσων
είναι ένα σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας.
Από ένα μεγάλο αριθμό εκτιμήσεων του optimum επιπέδου του κεφα
λαίου υποδομής που έχουν γίνει σε διάφορα επίπεδα κόστους ευκαιρίας, προ
κύπτει ότι το απόθεμα αυτό ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με το κόστος ευκαι
ρίας. Επομένως, όπως φαίνεται από τη σχέση (3.7), το συνολικό κόστος δεν
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επιδρά πολύ στο κόστος ευκαιρίας. Πράγματι, όπως προκύπτει από εκτιμήσεις
του κόστους στο πραγματικό και το optimum απόθεμα του κεφαλαίου με δεδο
μένο το κόστος ευκαιρίας, οι απώλειες της αποτελεσματικότητας που προέρχο
νται από το μη optimum επίπεδο του κεφαλαίου είναι σχετικά μικρές. Τούτο
εξηγείται από το γεγονός ότι η ελαστικότητα υποκατάστασης μεταξύ του κεφα
λαίου των εφοδίων και του κεφαλαίου υποδομής είναι συνήθως υψηλή.
Εάν τώρα εκτιμήσουμε τις μακροχρόνιες οικονομίες μεγέθους που αντι
στοιχούν σε διαφορετικά optimum επίπεδα του αποθέματος του κεφαλαίου,
θα παρατηρήσουμε ότι, όσο μικρότερο είναι το κόστος ευκαιρίας, τόσο μεγα
λύτερες είναι οι αποδόσεις μεγέθους. Επομένως, ένα πρόγραμμα δανειοδότη
σης της Κυβέρνησης με σκοπό τη βελτίωση της υποδομής ενός μεταφορικού
μέσου, θα απομακρύνει το μέσο αυτό από εκείνη την κατάσταση κατά την
οποία η πολιτική τιμολόγησης με βάση το οριακό κόστος μπορεί να εφαρμο
στεί χωρίς επιχορήγηση. Δηλαδή, εάν η Κυβέρνηση επιχορηγεί μια επιχείρηση
μεταφορών για να βελτιωθεί η υποδομή της, θα πρέπει επιπρόσθετα να επιχο
ρηγήσει αυτήν και για την εφαρμογή της πολιτικής τιμολόγησης με βάση το
οριακό κόστος. Τούτο εξηγείται από το γεγονός ότι η αύξηση του αποθέματος
του κεφαλαίου μειώνει την ελαστικότητα του βραχυχρόνιου κόστους σε σχέση
B
με το προ ιον 2, ôlnC / dlnYi , εφόσον με την αύξηση του κεφαλαίου αυξά-

νει και το μέγεθος του εξοπλισμού. Επειδή τώρα ισχύει η σχέση:
dC B
dx

dlnCB r B
dlnx x

μια αύξηση του x θα μειώσει το 3CB/dx χωρίς να επηρεάσει το ölnCB/dlnx,
επειδή μια τέτοια αύξηση θα μειώσει τον λόγο CB/x. Η εκτίμηση τώρα του μα
κροχρόνιου κόστους σε σχέση με το προϊόν ]ζ ôlnCM / dlnYn. Ά οποία δίνε\ ί

/

ται από το αριστερό σκέλος της σχέσης (3.9), θα μειωθεί καθώς ο παράγοντας:

1 - dlnCB/dlnxF*
παραμένει ανεπηρέαστος, όπως είδαμε προηγουμένως, από τη μεταβολή του
optimum αποθέματος του κεφαλαίου.
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Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι ένα επενδυτικό πρόγραμμα της Κυβέρ
νησης, το οποίο έχει ως σκοπό την προσαρμογή της λειτουργίας μιας επιχεί
ρησης μεταφορών στο μακροχρόνιο οριακό κόστος, με δεδομένα το κόστος
ευκαιρίας του κεφαλαίου, την τιμολόγηση σε οριακό κόστος και το ύψος του
προϊόντος, θα πρέπει να συνοδεύεται, για να διατηρηθεί η τιμολόγηση σε
οριακό κόστος, είτε με το κατάλληλο μέγεθος επιχορήγησης, είτε με αύξηση
του μεταφορικού έργου της εν λόγω επιχείρησης για να αντισταθμιστεί η μεί
ωση των οικονομιών μεγέθους.
Το μέγεθος της επιχορήγησης που απαιτείται για τη στήριξη της πολιτι
κής τιμολόγησης με βάση το οριακό κόστος, στην περίπτωση της προσαρμογής
της λειτουργίας της επιχείρησης στο μακροχρόνιο οριακό κόστος, με δεδομέ
να το κόστος ευκαιρίας και το ύψος του μεταφορικού έργου, καθορίζεται από
τη διαφορά μεταξύ του μακροχρόνιου συνολικού κόστους στο πιο πάνω επί
πεδο κόστους ευκαιρίας και των εσόδων της επιχείρησης, τα οποία θα πραγ
ματοποιούσε όταν εφάρμοζε την πολιτική τιμολόγησης σε οριακό κόστος.
Επειδή, όπως είδαμε προηγουμένως, η απώλεια απόδοσης του κεφαλαίου,
όταν αυτό βρίσκεται σε μη optimum επίπεδο, είναι μικρή, η οικονομική απώ
λεια από την επιχορήγηση θα είναι συνήθως μεγαλύτερη από αυτή και, ως εκ
τούτου, το πρόβλημα της ceteris paribus επίτευξης της μακροχρόνιας ισορρο
πίας της επιχείρησης των μεταφορών δεν είναι πρόβλημα κακής κατανομής
του κεφαλαίου αλλά κυρίως πρόβλημα μείωσης των μακροχρόνιων οικονο
μιών μεγέθους, την οποία μπορούμε να αντισταθμίσουμε με την αύξηση του
μεταφορικού έργου της επιχείρησης, έτσι ώστε η αύξηση αυτή του έργου να
μειώσει ή και να αντικαταστήσει την επιχορήγηση.
Όπως είδαμε παραπάνω, οι μακροχρόνιες ελαστικότητες μπορούν να
προκύψουν από τις βραχυχρόνιες με βάση τη σχέση (3.9). Εάν τώρα γράψουμε
αναλυτικά τις ελαστικότητες του βραχυχρόνιου κόστους σε σχέση με τον στα
θερό συντελεστή παραγωγής xp, με το προϊόν Υ] (επιβάτες) και με το προϊόν
Υ 2 (εμπορεύματα), θα έχουμε:
^ C B - = ßj + o 1 1 lnx+ yDj 1 lnt j + E 1 i l n Y 1 + E 2 1 l n Y 2
dlnxp
j

^ ^ . s Y i + j E i i l n x + j E y l n t j + jFjclnYi
ôinYi

(3

Π )

(3

12)

i,k=l,2
106

Από τις παραπάνω εξισώσεις βλέπουμε ότι οι βραχυχρόνιες αποδόσεις
μεγέθους (31nCB/âlnYj) εξαρτώνται πολύ από το ύψος του μεταφορικού έρ
γου Υι και Υ2· Η αύξηση όμως του μεταφορικού έργου, η οποία απαιτείται
για να αντισταθμιστεί η μείωση των οικονομιών μεγέθους που προκύπτει κα
τά τη μετάβαση από μια βραχυχρόνια σε μια μακροχρόνια ισορροπία είναι
συνήθως σημαντικά μεγάλη και καθίσταται ακόμα μεγαλύτερη όσο μικρότερη
είναι η επιχείρηση των μεταφορών. Ακόμα, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι
μια μεγάλη επέκταση της παραγωγής μιας δεδομένης επιχείρησης μεταφορών
καθίσταται πολλές φορές ασύμφορη από την άποψη της ορθολογικής κατανο
μής του έργου μεταξύ των μεταφορικών μέσων. Τέλος, επειδή τα λάθη εκτίμη
σης των συντελεστών των εξισώσεων (3.11) και (3.12) είναι μεγάλα, οι υπο
λογισμοί της αύξησης του μεταφορικού έργου που απαιτείται για την
αντιστάθμιση των μειούμενων οικονομιών μεγέθους, ως συνέπεια της μετάβα
σης από μια βραχυχρόνια στη μακροχρόνια τιμολόγηση σε οριακό κόστος,
συνήθως δεν έχουν μεγάλη ακρίβεια.
Από τα πιο πάνω φαίνεται καθαρά ότι ο υπολογισμός της επιχορήγησης,
η οποία απαιτείται στην περίπτωση που εφαρμόζεται μια μακροχρόνια τιμο
λόγηση σε οριακό κόστος, παρουσιάζει σημαντικές πολιτικές και διαχειριστι
κές δυσκολίες. Για τους λόγους αυτούς, η τρέχουσα πολιτική τιμολόγησης
των μεταφορών σε μακροχρόνιο οριακό κόστος στρέφεται στη μείωση του κό
στους ευκαιρίας, με σκοπό να αυξηθούν οι οικονομίες μεγέθους των μεταφο
ρικών επιχειρήσεων και έτσι να αντικατασταθεί κατά ένα μέρος ή πλήρως, η
απαιτούμενη επιχορήγηση. Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή κατάλληλων
μακροοικονομικών πολιτικών, με βάση τις οποίες το optimum απόθεμα του
κεφαλαίου προσδιορίζεται από το επιτόκιο της αγοράς, το οποίο θεωρείται
ως κοινωνικό κόστος ευκαιρίας (σκιώδης τιμή - shadow price), ενώ παράλλη
λα εξισώνονται τα κόμιστρα με το οριακό κόστος. Τότε, τα έσοδα τα οποία θα
προκύψουν μετά την πληρωμή των μεταβλητών συντελεστών δεν θα είναι
συνήθως αρκετά για να καλύψουν το κόστος των σταθερών συντελεστών.
Εντούτοις, εάν υπάρχουν ορισμένα έσοδα μετά την πληρωμή των μεταβλητών
συντελεστών, η Κυβέρνηση κερδίζει κάποια απόδοση του κεφαλαίου, η οποία
είναι χαμηλότερη από το επιτόκιο της αγοράς. Τότε η Κυβέρνηση μπορεί να
δανείσει το απόθεμα του κεφαλαίου με αυτή την απόδοση σε μια επιχείρηση,
με την υποχρέωση να εφαρμόζει αυτή την πολιτική τιμολόγησης σε οριακό κό
στος. Στην περίπτωση αυτή το μέγεθος της επιχορήγησης Ε καθορίζεται από
τη σχέση:
E = (i-d)K
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(3.13)

όπου:
i = το επιτόκιο της αγοράς,
d = το επιτόκιο με το οποίο δανείζει η Κυβέρνηση την επιχείρηση, το οποίο
είναι ίσο με την απόδοση που κερδίζει αυτή μετά την πληρωμή των
μεταβλητών συντελεστών, και
Κ = το ποσό του κεφαλαίου που δανείζει η Κυβέρνηση την επιχείρηση.
Επομένως, εάν η απαιτούμενη επιχορήγηση, στην περίπτωση κατά την
οποία εφαρμόζεται σε ένα μεταφορικό μέσο μακροχρόνια τιμολόγηση σε
οριακό κόστος, είναι Ε, η ελάχιστη επένδυση που απαιτείται να γίνει από την
Κυβέρνηση για να επιτευχθεί η επιχορήγηση αυτή θα είναι:
Κ=Ε
i

(3.14)

Συνοψίζοντας την παραπάνω ανάλυση, παρατηρούμε ότι, εάν μια επι
χείρηση μεταφορών, η οποία διατηρεί τεχνητή γραμμή, βρίσκεται σε κατάστα
ση ανταγωνιστικής ισορροπίας με το υπάρχον απόθεμα του κεφαλαίου υπο
δομής, η απόδοση του κεφαλαίου που θα λαμβάνει θα είναι λίγο κάτω από το
κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου, ενώ εάν αυτή επιτυγχάνει την άριστη δι
ευθέτηση του κεφαλαίου υποδομής της στο υπάρχον επίπεδο του μεταφορι
κού έργου, η απόδοση του κεφαλαίου που θα λαμβάνει θα είναι πάλι μικρότε
ρη από το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου. Επομένως, και στις δύο αυτές
περιπτώσεις για την εφαρμογή της τιμολόγησης σε οριακό κόστος στην επιχεί
ρηση, απαιτείται επιχορήγηση. Η επιχορήγηση όμως αυτή θα είναι σημαντικά
μεγάλη, όταν το ύψος του μεταφορικού έργου της επιχείρησης παραμένει στα
θερό. Για τους λόγους αυτούς, παράλληλα με την προσαρμογή της λει
τουργίας της επιχείρησης σε μακροχρόνια ανταγωνιστική ισορροπία, όπου
πραγματοποιείται τόσο η ισότητα μεταξύ μακροχρόνιου οριακού κόστους και
τιμής, όσο και η προσαρμογή του κεφαλαίου υποδομής στο optimum επίπεδο,
θα πρέπει να γίνει και η κατάλληλη αναμόρφωση της υποδομής της, η οποία
πραγματοποιείται κυρίως με την εγκατάλειψη ενός τμήματος της γραμμής με
χαμηλή πυκνότητα κυκλοφορίας. Τότε οι αποδόσεις της επιχείρησης θα αυξη
θούν, έτσι ώστε αυτή να καταστεί βιώσιμη, χωρίς να επιχορηγείται.
Τα πιο πάνω συμπεράσματα μπορεί να θεωρηθούν πολύ ενθαρρυντικά
στις λήψεις αποφάσεων για τη λειτουργία των μεταφορικών επιχειρήσεων.
Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε τη σκοπιμότητα μιας κυβερνητικής πολιτικής
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να κατανείμει το μεταφορικό έργο και τα κόμιστρα μεταξύ των μεταφορικών
μέσων, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα που αποβλέπει στην οικονομική σταθερό
τητα και την κοινωνική ευημερία, δεδομένου ότι οι μεταφορές είναι αγαθά
κοινής ωφέλειας και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να απολαμβάνονται από όλους
τους πολίτες, ανεξάρτητα του τόπου που βρίσκονται και του εισοδήματος που
έχουν. Στην περίπτωση αυτή όχι μόνο η κατανομή του μεταφορικού έργου και
των κομίστρων θα διαφέρει από εκείνη που καθορίζεται από το επίπεδο της
μακροχρόνιας ανταγωνιστικής ισορροπίας, αλλά και η διαμόρφωση της υπο
δομής των μεταφορικών μέσων θα διατηρείται σταθερή. Τότε για να κατα
στούν οι μεταφορικές επιχειρήσεις πάλι βιώσιμες, θα πρέπει να επιχορηγη
θούν. Εφόσον όμως το πρόγραμμα κατανομής του μεταφορικού έργου και
των κομίστρων γίνεται από την Κυβέρνηση προς όφελος των καταναλωτών
των υπηρεσιών των μεταφορών, οι επιχορηγήσεις αυτές προσομοιάζουν πολύ
με τις μεταφορές (transfers) εισοδήματος σε αυτούς. Ως εκ τούτου δεν θα πρέ
πει να δίνονται στα μεταφορικά μέσα αλλά στους καταναλωτές των μεταφο
ρικών υπηρεσιών.
Με βάση τα παραπάνω, στο επίπεδο της μακροχρόνιας ανταγωνιστικής
ισορροπίας, οι μεταφορικές επιχειρήσεις μπορούν με μια κατάλληλη αναπρο
σαρμογή της υποδομής τους, η οποία πραγματοποιείται κυρίως με την εγκα
τάλειψη τμήματος της γραμμής χαμηλής κυκλοφορίας, να καταστούν βιώσι
μες χωρίς να επιχορηγούνται. Στην περίπτωση όμως που η Κυβέρνηση έχει
σκοπιμότητα να κατανείμει το μεταφορικό έργο και τα κόμιστρα κατά τρόπο
διαφορετικό από εκείνο που απαιτεί η μακροχρόνια ανταγωνιστική ισορρο
πία, θα πρέπει να επιχορηγήσει. Αλλά τότε η επιχορήγηση θα πρέπει να δοθεί
στους διαμεταφορείς και τους καταναλωτές των υπηρεσιών των μεταφορών
και όχι στις επιχειρήσεις των μεταφορών. Δεν θα πρέπει οι μεταφορικές επι
χειρήσεις να θεωρούνται ως μέσα επιχορήγησης των καταναλωτών, αλλά να
αφεθούν ελεύθερες να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.
8
Σύμφωνα με την απόψη της Α. Friedlaender, εάν μια επιχείρηση μετα
φορών κερδίζει χαμηλές αποδόσεις κεφαλαίου ή ακόμα πραγματοποιεί απώ
λειες, τούτο δεν οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι διαχειρίζεται αυτή κακώς,
αλλά στο γεγονός ότι η πολιτική παρέμβασης της Κυβέρνησης την υποχρεώνει
να εκτελέσει σε μεγάλη έκταση μεταφορές σε τιμές που δεν καλύπτονται από
ανάλογη επιχορήγηση και επιπλέον να διατηρεί μεγάλο μήκος γραμμής που
8. Friedlaender A.F. (1969), The Dilemma offreightTransport Regulation, Washington
D.C., Brookings Institution.
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χαρακτηρίζεται μη αποδοτική γι' αυτήν. Η επιχείρηση αυτή με μικρότερη
γραμμή και με την κατάλληλη επιχορήγηση θα μπορέσει να γίνει βιώσιμη.
Επομένως, κατά την Α. Friedlaender, το πρόβλημα δεν αφορά την επιχείρηση,
αλλά την πολιτική της Κυβέρνησης για την εξυπηρέτηση της τάξης των διαμεταφορέων και των καταναλωτών των υπηρεσιών των μεταφορών και ως εκ
τούτου δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως ορθή πολιτική η χρησιμοποίηση από την
Κυβέρνηση ένος μεταφορικού μέσου ως μέσου επιχορήγησης των καταναλω
τών και η μεταφορά κατ' αυτό τον τρόπο των προβλημάτων τους στη διαχεί
ριση της επιχείρησης του μέσου αυτού.

110

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΟΙ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

4.1. Η οργάνωση των ελληνικών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών
Στις ελληνικές χερσαίες εμπορευματικές μεταφορές τα συναγωνιζόμενα
μέσα είναι ο σιδηρόδρομος και τα δημοσίας και ιδιωτικής χρήσεως φορτηγά
αυτοκίνητα. Το κύριο χαρακτηριστικό στην κατηγορία αυτή των ελληνικών με
ταφορών είναι η μεγάλη επικράτηση του φορτηγού, το οποίο όχι μόνο έχει την
αποκλειστικότητα των μεταφορών σε μια μεγάλη έκταση της χώρας που δεν κα
λύπτεται από το σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά υπερισχύει στις προτιμήσεις των
φορτωτών ακόμα και στις περιοχές που καλύπτονται από τους βασικούς σιδηρο
δρομικούς άξονες: Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ειδομένης, Θεσσαλονίκης-Φλώρινας και Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολης. Τούτο εξηγείται από το γεγονός
ότι ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα βρίσκεται σε τέτοια κακή κατάσταση υποδομής,
ώστε να μην μπορεί να προσελκύσει ακόμα και εκείνες τις μεταφορές στις οποίες
έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, σε αντιδιαστολή με το φορτηγό, το οποίο αποσπά
συνέχεια έργο από τον σιδηρόδρομο, εφόσον αυτό έχει τα γνωστά πλεονεκτήμα
τα της ευελιξίας, της ταχύτητας, της από θύρας σε θύρα μεταφοράς, των λιγότε
ρων διατυπώσεων κτλ.
Τα πιο πάνω μπορούν να βεβαιωθούν και από τις εκτιμήσεις που έχουν γί
νει από το ΚΕΠΕ,1 κατά τις οποίες, το έτος 1986, το υπεραστικό χερσαίο εμπο
ρευματικό έργο της χώρας εκτελέστηκε κατά ποσοστό 94,6% από τα φορτηγά
αυτοκίνητα (το 58,4% από τα ΔΧ και το 36,2 % από τα IX), ενώ μόλις το 5,4%
από τον σιδηρόδρομο. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, κατά την περίο
δο 1965 - 1986 η συμμετοχή των φορτηγών αυτοκινήτων στην εκτέλεση του χερ
σαίου υπεραστικού μεταφορικού έργου υπερδιπλασιάστηκε, ενώ του σιδηρόδρο1. ΚΕΠΕ, Μεταφορές, Εκθέσεις για το Πρόγραμμα 1988-1992, αρ. 5, Αθήνα 1989.
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μου μειώθηκε στο ένα δέκατο. Η μεγάλη αυτή αύξηση της συμμετοχής των φορτη
γών στις πιο πάνω μεταφορές αντανακλάται στην αντίστοιχη μεγάλη αύξηση που
σημειώθηκε στον αριθμό τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πάντα εκτιμήσεις, κατά την
περίοδο 1965-1986, τα ΔΧ φορτηγά αυτοκίνητα υπερδιπλασιάστηκαν, ενώ τα
IX δωδεκαπλασιάστηκαν.
Στην Ελλάδα οι σιδηροδρομικές μεταφορές εκτελούνται από μια ενιαία
επιχείρηση, τον Οργανισμό Ελληνικών Σιδηροδρόμων (ΟΣΕ), η οποία έχει
ιδρυθεί από το Κράτος με υποχρέωση να εκτελεί υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλει
ας. Η επιχείρηση αυτή σαν μονοπώλιο έχει θεωρητικά μεγαλύτερη ευχέρεια να
ρυθμίζει τα κόμιστρα από ό,τι οι επιχειρήσεις των φορτηγών, οι οποίες είναι πο
λυάριθμες και ως εκ τούτου επηρεάζονται και από τον μεταξύ τους ανταγωνι
σμό. Στην πράξη όμως δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το πλεονέκτημα, εφό
σον τον τελευταίο λόγο στην εκλογή των μεταφορικών μέσων έχουν οι χρήστες
των υπηρεσιών των μεταφορών, οι οποίοι δίνουν στις προτιμήσεις τους την τε
λευταία προτεραιότητα στον σιδηρόδρομο λόγω των κακής ποιότητας υπηρε
σιών που προσφέρει σε σχέση με εκείνες που προσφέρονται από τα φορτηγά.
Τα φορτηγά αυτοκίνητα στην Ελλάδα είχαν παλαιότερα οργανωθεί σε Κοι
νά Ταμεία (ΚΤΕΦΑ). Η οργάνωση αυτή είχε το πλεονέκτημα ότι οι κρατικές
υπηρεσίες (Υπουργεία Συγκοινωνιών και Εθνικής Οικονομίας) θα μπορούσαν
να ελέγχουν τα φορτία, τα τιμολόγια, την κίνηση, την καταβολή φόρων, τελών
κτλ. Από απόψεως όμως παροχής υπηρεσιών προς τους καταναλωτές η κατά
σταση αυτή δεν φάνηκε ικανοποιητική από τους μεταφορείς, με αποτέλεσμα τα
Ταμεία αυτά να διαλυθούν κατά το έτος 1953 και από τότε οι μεταφορές με φορ
τηγά αυτοκίνητα είναι ελεύθερες σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, με μόνη υπο
χρέωση, την έκδοση φορτωτικής, την οποία ελέγχει αρμόδια κρατική υπηρεσία.
Κατ' αυτό τον τρόπο ιδρύθηκαν στη χώρα πολυάριθμες ανεξάρτητες μονάδες εκ
μετάλλευσης, όπου ο ιδιοκτήτης είναι και οδηγός του φορτηγού, οι οποίες σήμε
ρα αποτελούν τα 86% του αριθμού των ΔΧ φορτηγών αυτοκινήτων.
Η μεγάλη αύξηση των κυκλοφορούντων ΔΧ φορτηγών αυτοκινήτων και ο
υφιστάμενος μεταξύ τους ανταγωνισμός έχει οδηγήσει σε κορεσμό του αριθμού
τους, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας για τα αυτο
κίνητα αυτά εκτός από την περίπτωση αντικατάστασης παλαιών, καθώς και από
κτησης ειδικευμένης κατασκευής (ψυγεία, βυτιοφόρα, σιλοφόρα κτλ.). Παρά όμως
τον κορεσμό αυτό, η μεταφορική ικανότητα των φορτηγών στο σύνολο βαίνει αυξα
νόμενη. Τούτο οφείλεται τόσο στην εξέλιξη της τεχνολογίας του αυτοκινήτου (αύ
ξηση των ταχυτήτων, αύξηση της χωρητικότητας), όσο και στη μεγάλη αύξηση των
IX φορτηγών αυτοκινήτων, τα οποία εκτιμάται ότι εκτελούν τα δύο τρίτα περίπου
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του οδικού εμπορευματικού έργου που δημιουργείται μέσα στον ελληνικό χώρο.2
Οι μεταφορές των IX φορτηγών αυτοκινήτων αναπτύχθηκαν καταρχήν
στον τομέα της διανομής των προϊόντων κατά μικρές ποσότητες σε μεγάλο αριθ
μό καταναλωτών, για να γενικευθούν κατόπιν σε πάσης φύσεως μεταφορές πρώ
των υλών και τελικών προϊόντων, έτσι ώστε, εάν συνεχιστεί αυτή η αλματώδης
ανάπτυξη τους, οι μεταφορές των επαγγελματιών μεταφορέων (ΔΧ, σιδηρόδρο
μος) θα κινδυνεύσουν να περιοριστούν στο ρόλο της εφεδρείας στις περιόδους
αιχμής (εποχιακές μεταφορές). Η ταχεία ανάπτυξη των μεταφορών με IX φορτη
γά αυτοκίνητα αποδίδεται στο γεγονός ότι ο χρήστης έχει αποτελεσματικότερη
μεταφορά των προϊόντων του με το IX φορτηγό από αυτή που θα είχε, εάν χρη
σιμοποιούσε το ΔΧ φορτηγό.3 Όπως, π.χ., ευκολία στη διανομή κατ'οίκον, απο
φυγή των μεταφορτώσεων, δωρεάν διαφήμιση διαμέσου της κυκλοφορίας των
αυτοκινήτων, δυνατότητα παραλαβής των κενών μέσων συσκευασίας κτλ.
Η μεγάλη αύξηση των δημοσίας και ιδιωτικής χρήσεως φορτηγών αυτοκινή
των, που παρατηρήθηκε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έχει ως αποτέλεσμα τον
έντονο ανταγωνισμό μεταξύ τους, την πτώση των κομίστρων σε χαμηλά επίπεδα
και τη συνακόλουθη πτώση των κομίστρων των ανταγωνιστικών σιδηροδρομικών
μεταφορών, έτσι ώστε να ζημιώνεται το σύστημα και των δύο μεταφορικών μέσων.
Στην περίπτωση αυτή το φορτηγό αντεπεξέρχεται στα χαμηλά κόμιστρα με την
υπερφόρτωση, με συνέπεια την πρόωρη φθορά του τροχαίου υλικού και την κατα
στροφή των οδοστρωμάτων λόγω του μεγάλου φόρτου ανά άξονα.
Η οργάνωση των δημοσίας χρήσεως φορτηγών αυτοκινήτων διέπεται σή
μερα από τον Ν. 383/76,4 ο οποίος αντικατέστησε το Ν.Δ. 1060/71. Ο νόμος
2. ΚΕΠΕ, ό.π., σ. 60.
3. Βλέπε επίσης και Τερροβίτη Θ., Η εναρμόνιση της πολιτικής των μεταφορών, ΙΟΒΕ,
Αθήνα 1990, σ. 63, ο οποίος επισημαίνει επίσης, ότι ο κυριότερος λόγος της μεγάλης αύξησης που
σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια στα IX φορτηγά αυτοκίνητα στην Ελλάδα είναι ότι αυτά δεν επι
βαρύνονται με την αντίστοιχη μεγάλη εισφορά, με την οποία επιβαρύνονται τα IX επιβατικά.
4. Βλέπε σχετικά Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών: Ν. 383/76 "περί διενέργει
ας εμπορευματικών μεταφορών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και άλλων τι
νών διατάξεων", Αθήνα, 1977. Σύμφωνα με τον νόμο αυτόν, επιδιώκεται η δημιουργία οργα
νωμένων επιχειρήσεων μεταφορών και αντίστοιχα η μείωση του αριθμού των μεμονωμένων
αυτοκινητιστών, ώστε οι φορείς του μεταφορικού έργου να είναι δυνατόν να αντεπεξέλθουν
στον ανταγωνισμό. Για τον σκοπό αυτό παρέχεται η δυνατότητα στους αυτοκινητιστές να ορ
γανωθούν συνεταιριζόμενοι στα πλαίσια μιας ιδιότυπης μεταφορικής επιχείρησης (IME), η
οποία δεν περιλαμβάνεται στις γνωστές ήδη μορφές των εμπορικών εταιρειών. Η IME προσο
μοιάζει προς τον τύπο της ΕΠΕ, έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι δεν συνεισφέρεται σε
αυτήν το αυτοκίνητο κατά κυριότητα ή έστω κατά χρήση, αλλά αρκεί η εισφορά μόνο του δικαι
ώματος εκμετάλλευσης του αυτοκινήτου, ως παρεπόμενη παροχή του εταίρου προς αυτήν.
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αυτός προβλέπει την οργάνωση των αυτοκινητιστών σε Ιδιότυπες Μεταφορικές
Επιχειρήσεις (IME). Προϋπόθεση για να ενταχθούν οι επιχειρήσεις των μεταφο
ρών με φορτηγά στο Ν. 383/76 είναι να έχουν κατά τον χρόνο της σύστασης τους
φορτηγά συνολικού βάρους τουλάχιστον 200 τόνων, ενώ, όταν κριθεί σκόπιμο
να χορηγηθούν νέες άδειες κυκλοφορίας φορτηγών, αυτές θα χορηγούνται κατά
ποσοστό 80% στις IME και 20% σε επαγγελματίες αυτοκινητιστές και επαγγελ
ματίες οδηγούς.5
Παρά τα κίνητρα που παρέχονται από τον νόμο αυτό σε εκείνους που Qa
ενταχθούν σε εταιρείες μεταφορών, όπως φορολογικές απαλλαγές, ατέλειες, δα
νειοδότηση κτλ., καθώς και τις κυρώσεις για εκείνους που δεν θα ενταχθούν, τα
ΔΧ φορτηγά αυτοκίνητα εξακολουθούν να βρίσκονται στην πλειονότητα τους σε
ανεξάρτητες ατομικές μονάδες εκμετάλλευσης.6
Οι πιο πάνω ατομικές μονάδες εκμετάλλευσης έχουν χαμηλότερο κόστος
και μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα στις συνθήκες της αγοράς. Αυτό όμως
συμβαίνει στην περίπτωση που έχουμε ανοργάνωτες μεταφορές και σιδηροδρο
μικό δίκτυο με πτωχή υποδομή. Όταν ο ελληνικός σιδηρόδρομος αναπτυχθεί και
γίνει περισσότερο ανταγωνιστικός από τα φορτηγά, η αποτελεσματικότητα των
μονάδων αυτών θα μειωθεί, εάν δεν οργανωθούν σε μεγάλες εταιρείες, από το γε
γονός ότι ο σιδηρόδρομος σαν μονοπώλιο έχει μεγαλύτερη ευχέρεια ρύθμισης
των κομίστρων από ό,τι ο οικονομικά ασταθής κλάδος των μεταφορών με φορ
τηγά, με την πληθώρα των ατομικών και ανοργάνωτων μονάδων. Άλλα μειονε
κτήματα των πολυάριθμων ατομικών μεταφορικών επιχειρήσεων φορτηγών εί
ναι η αδυναμία συγκέντρωσης στοιχείων για το εκτελούμενο μεταφορικό έργο,
πράγμα το οποίο εμποδίζει την εφαρμογή ορθολογικών πολιτικών για τις μετα
φορές (τιμολογιακής, φορολογικής κτλ.), και η αδυναμία συγκρότησης συνδυα
σμένων μεταφορών με τα φορτηγά και τον σιδηρόδρομο, εφόσον η πληθώρα τον
ατομικών μεταφορικών μονάδων δεν δημιουργεί μια σταθερή κατάσταση της
αγοράς που κρίνεται αναγκαία για τον σκοπό αυτό.
Στον Ν.383/76 είναι ενταγμένες 279 μεταφορικές επιχειρήσεις, από τις
οποίες λειτουργούν σήμερα μόνο 155, ενώ σε 89 από αυτές δεν έχει χορηγηθεί
έγκριση λειτουργίας. Για τις υπόλοιπες έχει λήξει ο χρόνος που προβλεπόταν για
άδειες. Ο αριθμός των ΔΧ φορτηγών αυτοκινήτων των εθνικών μεταφορών ήταν

5. Ως επαγγελματίας αυτοκινητιστής ορίζεται εκείνος που εκμεταλλεύεται το δημοσίας
χρήσεως φορτηγό αυτοκίνητο και είναι ασφαλισμένος στο ΤΣΑ, ενώ ως επαγγελματίας οδηγός,
ο οδηγός που είναι ασφαλισμένος στο ΤΣΑ.
6. Βλέπε Τερροβίτη Θ., ό.π., σ. 67.
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το 1986 22000 περίπου, από τα οποία είναι ενταγμένα στις επιχειρήσεις μεταφο
ρών που λειτουργούν τα 3000 (δηλαδή, περίπου το 14% του συνόλου). Τα υπό
λοιπα 19000 (86%) εξακολουθούν να λειτουργούν ως ανεξάρτητες μονάδες εκ
μετάλλευσης. Από τις εταιρείες που ιδρύθηκαν με βάση το Ν.Δ. 1060/71
εξακολουθούν σήμερα να λειτουργούν 10 με κατά μέσο όρο 10 περίπου φορτηγά
η καθεμιά.7
Στην ανοργάνωτη αγορά των ελληνικών χερσαίων εμπορευματικών μετα
φορών θα συνέβαλλε σημαντικά η ανάπτυξη του επαγγέλματος του διαμεταφο
ρέα,8 ο οποίος θα μπορούσε να μεσολαβήσει μεταξύ των χρηστών των υπηρεσιών
των μεταφορών και των μεταφορέων, έτσι ώστε να προσδιορίσει τον καλύτερο
και οικονομικότερο τρόπο μεταφοράς μιας δεδομένης κατηγορίας εμπορευμά
των. Ο ρόλος όμως του διαμεταφορέα στην Ελλάδα δεν έχει λάβει κάποια νομο
θετική ρύθμιση και προς το παρόν είναι ένα ανοικτό επάγγελμα. Βέβαια στις διε
θνείς χερσαίες μεταφορές, όπου ο ρόλος του διαμεταφορέα για την Ελλάδα
κρίνεται πολύ σημαντικός, έχει αναπτυχθεί ένας αριθμός οργανωμένων εταιρει
ών διαμεταφορέων. Στις εσωτερικές όμως μεταφορές η ανάπτυξη των διαμεταφορέων εταιρειών είναι περιορισμένη και εκπροσωπείται από τα λίγα και ανορ
γάνωτα γραφεία μεταφορών.

4.2. Ο ι υφιστάμενες πολιτ ικές τ ιμολόγησης κα ι επένδυσης στ ις ελληνικές
χερσαίες εμπορευματικές μεταφορές
4.2.1. Η πολιτική τιμολόγησης
Το σύνολο των μεταφορικών μέσων μιας χώρας θα πρέπει να αξιοποιείται
προς το συμφέρον του συνόλου κατά τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρό
πο, εφόσον οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι κοινωνικά αγαθά. Για το λόγο
αυτό τα κόμιστρα στις ελληνικές χερσαίες εμπορευματικές μεταφορές ρυθμίζο
νται από την Κυβέρνηση. Εντούτοις ο έλεγχος αυτός των κομίστρων δεν γίνεται
με βάση πολιτικές που στηρίζονται σε ποσοτικές αναλύσεις και ακριβείς εκτιμή
σεις μιας ορθολογικής κατανομής του υπάρχοντος μεταφορικού έργου μεταξύ
των μέσων μεταφοράς, η οποία να εξασφαλίζει τον οικονομικότερο τρόπο εκτέ-

7. Βλέπε Τερροβίτη Θ., ό.π., σ. 68.
8. Για εκτενέστερη ανάλυση του ρόλου του διαμεταφορέα στις ελληνικές μεταφορές βλέ
πε Τερροβ^η Θ., ό.π., σ. 70-77.
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λεσης των μεταφορών. Ο έλεγχος των κομίστρων στην Ελλάδα δεν στηρίζεται
ούτε καν σε μετρήσεις κόστους μεταφοράς των μεταφορικών μέσων - εφόσον
αυτό είναι δύσκολο να μετρηθεί - αλλά σε τεκμαρτούς υπολογισμούς των παρα
γόντων που διαμορφώνουν το κόστος σε έναν ασαφή ορίζοντα πολιτικής των τι
μών, η οποία προσαρμόζεται περίπου στις άλλες πολιτικές της Κυβέρνησης - τι
μαριθμική, αντιπληθωριστική.
Συγκεκριμένα, ο σιδηρόδρομος και οι επιχειρήσεις των μεταφορών με φορ
τηγά υποβάλλουν στην Επιτροπή Τιμών και Εισοδημάτων του ΥΠΕΘΟ για
έγκριση καταστάσεις, στις οποίες αναφέρονται οι λόγοι των αιτούμενων αυξήσε
ων των κομίστρων. Οι λόγοι αυτοί είναι οι παράγοντες αύξησης του κόστους
των μεταφορών, όπως π.χ. η αύξηση των τιμών των καυσίμων, των τιμών των
ανταλλακτικών, του κόστους ζωής κτλ. Η Επιτροπή, αφού μελετήσει τις εν λόγω
καταστάσεις, καθορίζει το ύψος των κομίστρων με βάση την τιμαριθμική προ
σαρμογή, εφόσον οι μεταφορές είναι αγαθά κοινής ωφέλειας και ως εκ τούτου θα
πρέπει να παρέχονται σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα της εισοδηματικής τους
κατάστασης. Τις ρυθμιζόμενες τιμές μεταφοράς ακολουθούν οι εταιρείες μετα
φορών, πλην του σιδηρόδρομου, ο οποίος πολλές φορές, σε ορισμένες ιδιαίτερες
συμβάσεις που συνάπτει (με ΚΥΔΕΠ, ΑΤΕ κτλ.), παραχωρεί μεγάλες εκπτώ
σεις, πράγμα το οποίο προκαλεί ζημιά στην επιχείρηση, η οποία έμμεσα ή άμεσα
επιβαρύνει την κρατική επιχορήγηση, εφόσον η επιχείρηση αυτή λόγω του κοινω
νικού της σκοπού θα πρέπει να επιβιώσει.
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η πολιτική ρύθμισης των κομί
στρων στις ελληνικές χερσαίες μεταφορές είναι τελείως ασαφής και βασίζεται σε
τεκμαρτούς υπολογισμούς των παραγόντων διαμόρφωσης του κόστους. Κατ'
αυτό τον τρόπο δεν οδηγεί σε τέτοια αξιολόγηση των μεταφορικών μέσων, ώστε
να είναι δυνατόν να συμβάλλει στην αποτελεσματική εκτέλεση του μεταφορικού
έργου της χώρας. Εκτός από τα τελείως ασαφή κριτήρια και υπολογισμούς που
υιοθετεί, στηρίζεται και σε εσφαλμένη προσέγγιση που δεν λαμβάνει υπόψη την
υπάρχουσα ανταγωνιστικότητα μεταξύ των μεταφορικών μέσων και δεν διακρί
νει τα μεταφορικά μέσα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που έχουν για την εκτέλε
ση μιας ορισμένης κατηγορίας αποστολής, πράγμα το οποίο είναι σημαντικό για
μια ορθολογική τιμολογιακή πολιτική των μεταφορών. Αλλά και αυτή η ασαφής
πολιτική των κομίστρων δεν μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί στην ελληνική αγορά
των χερσαίων μεταφορών, στην οποία υπάρχει μεγάλη αστάθεια εξαιτίας των
πολυπληθών ατομικών μεταφορικών μονάδων των φορτηγών, καθώς και του
μεγάλου αριθμού των DC φορτηγών αυτοκινήτων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για μια σωστή κυβερνητική παρέμβαση στις μετα118

φορές είναι επομένως ο ακριβής προσδιορισμός των κατευθυντήριων γραμμών
της πολιτικής αυτής, ο οποίος θα προκύπτει από τις εκτιμήσεις ενός μοντέλου γε
νικής οικονομικής ισορροπίας του τομέα, που θα περιλαμβάνει όλες τις υπάρ
χουσες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ζήτησης, του κόστους, και των κατηγοριών
των αποστολών όλων των ανταγωνιστικών μεταφορικών μέσων. Το μοντέλο
όμως αυτό προϋποθέτει μια οργάνωση του τομέα των ελληνικών χερσαίων μετα
φορών, ο οποίος πρέπει να αποτελείται από οργανωμένες επιχειρήσεις φορτη
γών όμοιες με τις ιδιότυπες μεταφορικές επιχειρήσεις του Ν. 383/76. Τούτο εί
ναι αναγκαίο όχι μόνο για να μπορούν οι επιχειρήσεις των φορτηγών να τηρούν
τα αναγκαία στοιχεία για τις εκτιμήσεις του μοντέλου, αλλά και για να γίνεται σε
αυτές περισσότερο αποτελεσματικός ο έλεγχος των κομίστρων και να σταθερο
ποιηθεί η αγορά τους, ώστε να μειωθεί ο μεταξύ τους ανταγωνισμός, για να έχουν
την ευχέρεια να εφαρμόσουν το ύψος των κομίστρων που τους δίνεται από την
Κυβέρνηση.
Επομένως, σε μια ορθολογική τιμολογιακή πολιτική των μεταφορών η έμ
φαση δεν θα πρέπει να δοθεί στην απελευθέρωση ή όχι των μεταφορών, αλλά στη
σωστή εκτίμηση του ορθολογικού μοντέλου των μεταφορών, ενώ ο έλεγχος της
Κυβέρνησης θα περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή του επιπέδου εκείνου των κο
μίστρων που καθορίζονται από το μοντέλο αυτό, το οποίο θα εξειδικεύεται με
ακριβή στοιχεία εκτίμησης του κόστους, του μεταφορικού έργου και των τεχνο
λογικών μεταβλητών των ανταγωνιστικών μεταφορικών μέσων, πράγμα το
οποίο προϋποθέτει μια καλύτερη οργάνωση των μεταφορών.
4.2.2. Η πολιτική επένδυσης
Τα κεφάλαια που διατέθηκαν για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής των
χερσαίων μεταφορών της χώρας ήταν ανεπαρκέστατα, για να επιφέρουν μια ση
μαντική βελτίωση της ποιότητας των εκτελούμενων μεταφορών. Ενώ στα κατά
περιόδους Προγράμματα των Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπονταν μεγάλα πο
σά για τη βελτίωση τόσο του οδικού όσο και του σιδηροδρομικού δικτύου, η υλο
ποίηση των Προγραμμάτων αυτών καθυστέρησε σημαντικά λόγω οικονομικών
συγκυριών και πολιτικών σταθεροποίησης. Κατ' αυτό τον τρόπο το υφιστάμενο
οδικό δίκτυο θεωρείται ανεπαρκές τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, για να
εξυπηρετήσει τις υπάρχουσες ανάγκες των χερσαίων μεταφορών. Η αύξηση της
κυκλοφορικής ικανότητας του δεν ακολούθησε την εντυπωσιακή αύξηση που ση
μειώθηκε στον αριθμό των οχημάτων που κυκλοφόρησαν στον ελληνικό χώρο.
Πράγματι, το 1986 ο συνολικός αριθμός των οχημάτων που κυκλοφόρησε ήταν
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2.181.170 σε σύγκριση με τα 227.111 οχήματα που κυκλοφόρησαν το 1965.9Ιδιαίτερα, το σιδηροδρομικό δίκτυο βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση με μεγάλη
ανεπάρκεια κάλυψης του ελληνικού χώρου, με δυσμενή χαρακτηριστικά χάραξης
γραμμής, με σημαντικές ελλείψεις διακλαδώσεων στα λιμάνια και τις βιομηχανι
κές περιοχές, με ανεπαρκή σηματοδότηση και έλλειψη ηλεκτροκίνησης. Κατ'
αυτό τον τρόπο η προσφορά του στο μεταφορικό έργο της χώρας είναι μηδαμινή
και εξακολουθεί να βαίνει φθίνουσα σε όφελος του φορτηγού.
Η διατήρηση επομένως του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου στη σημε
ρινή τους κατάσταση με τις μικρές μόνο βελτιώσεις έχει ως αποτέλεσμα τη μεγά
λη κυκλοφοριακή συμφόρηση σε ένα σημαντικό αριθμό τμημάτων τους.10
Η πολύ μικρή εξέλιξη της υποδομής των χερσαίων μεταφορών και η ανορ
γάνωτη δομή των μεταφορικών επιχειρήσεων της χώρας καθιστούν ανεδαφική
την εφαρμογή μιας προγραμματισμένης πολιτικής επενδύσεων, η οποία να οδη
γεί μακροχρόνια σε βελτίωση των συνθηκών κόστους εκτέλεσης του χερσαίου με
ταφορικού έργου. Εάν όμως η Κυβέρνηση διατίθεται να καταβάλλει σημαντικά
ποσά για μια ριζική βελτίωση της υποδομής τόσο του σιδηροδρομικού όσο και
του οδικού δικτύου, όπως επιδιώκει με βάση το Πρόγραμμα Κοινοτικής
Στήριξης (ΚΠΣ), θα πρέπει να σχεδιάσει τις επενδύσεις αυτές με βάση ένα μοντέ
λο, το οποίο να προσδιορίζει την απόκλιση του υφιστάμενου επιπέδου του κεφα
λαίου υποδομής των μεταφορικών μέσων από το άριστο επίπεδο, που αντιστοι
χεί σε μια καθαρή απόδοση του κεφαλαίου, η οποία, σε μακροχρόνια ισορροπία
των ανταγωνιστικών μέσων μεταφοράς, ισούται με το κόστος ευκαιρίας του κε
φαλαίου. Κατ' αυτό τον τρόπο θα μπορεί να συγκρίνει το κόστος για τη διατήρη
ση του υφιστάμενου κεφαλαίου υποδομής με το κόστος που θα προκύψει από την
ανάπτυξη του κεφαλαίου υποδομής προς το άριστο επίπεδο, το οποίο, σε σταθε
ρό επίπεδο προϊόντος, θα προέρχεται από την επιχορήγηση που θα καταβληθεί
για τη διατήρηση της τιμολόγησης σε οριακό κόστος (βλέπε Κεφ. 3). Η αύξηση
του κόστους κατά την ανάπτυξη της υποδομής .θα προκύψει από τη μείωση της
ελαστικότητας του βραχυχρόνιου κόστους σε σχέση με το προϊόν, εφόσον με την
αύξηση του κεφαλαίου υποδομής αυξάνει και το μέγεθος εξοπλισμού.
Επιπλέον θα πρέπει να προσδιοριστεί και η σχέση του μακροχρόνιου κό
στους με το προϊόν των μεταφορών, έτσι ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί το ανα9. Βλέπε ΚΕΠΕ, ό.π., σ. 55.
10. Για αναλυτική παρουσίαση των τμημάτων του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου
που παρουσιάζουν συμφόρηση βλέπε: Γιαννόπουλου Γ.Α., Κυκλοφοριακές επιπτώσεις εναλ
λακτικών προγραμμάτων ανάπτυξης συγκοινωνιακής υποδομής στη χώρα, ΚΕΠΕ, Θέματα
Προγραμματισμού No 29, Αθήνα 1986.
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γκαίο ύψος του προϊόντος, που απαιτείται για να αντισταθμιστεί η επιχορήγηση
στήριξης της τιμολόγησης σε οριακό κόστος. Δηλαδή, από καθαρά οικονομικούς
σκοπούς," δεν θα συμφέρει την Κυβέρνηση να προβεί σε μεγάλη βελτίωση της
υποδομής των μεταφορικών μέσων, εάν η αύξηση του προϊόντος που θα προκύ
πτει από τη βελτίωση αύτη είναι σχετικά μικρή και κατά συνέπεια η αναγκαία επι
χορήγηση για τη στήριξη της τιμολόγησης σε οριακό κόστος είναι μεγάλη, μεγα
λύτερη από το κόστος το οποίο θα έχει, εάν η υποδομή των μεταφορικών μέσων
διατηρηθεί κάτω από το άριστο μέγεθος (υπο-επενδεδυμένη επιχείρηση). Αντίθε
τα, εάν η αύξηση του προϊόντος θα είναι σημαντική, έτσι ώστε να μπορεί να αντι
σταθμίσει ολικά ή κατά ένα μέρος το κόστος επιχορήγησης, η επένδυση για την
προσαρμογή του κεςραλαίου υποδομής προς το άριστο επίπεδο είναι συμφέ
ρουσα. Η εκτίμηση όμως της αύξησης του προϊόντος μεταφοράς για κάθε αντα
γωνιστικό μέσο μεταφοράς θα γίνει με βάση το προϊόν του μέσου αυτού, που θα
προκύψει κατά την ορθολογική κατανομή του συνολικού μεταφορικού έργου με
ταξύ των μεταφορικών μέσων, κατά την εκτίμηση του μοντέλου της βραχυχρό
νιας ανταγωνιστικής ισορροπίας, η οποία ερμηνεύει μια ορθολογική τιμολογια
κή πολιτική των μεταφορών, γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση το μέσο αυτό θα
λειτουργεί με υψηλό μεταφορικό κόστος, επειδή θα εκτελεί και έναν αριθμό απο
στολών που δεν ειδικεύεται.
Ανακεφαλαιώνοντας τα πιο πάνω, παρατηρούμε ότι μια ορθολογική επεν
δυτική πολιτική των μεταφορών προϋποθέτει μια οργανωμένη αγορά μεταφο
ρών και σχεδιάζεται με βάση το μοντέλο της βραχυχρόνιας ανταγωνιστικής ισορ
ροπίας των ανταγωνιστικών μέσων μεταφοράς, στην οποία μπορεί να εκτιμηθεί,
με δεδομένες τις συνθήκες τεχνολογίας, την τιμολόγηση σε οριακό κόστος, το
ύψος του συνολικού μεταφορικού έργου καθώς και το κόστος ευκαιρίας του κε
φαλαίου υποδομής -το οποίο προσδιορίζει την καθαρή απόδοση του κεφαλαίου
και επομένως και το άριστο επίπεδο του - το επίπεδο του μεταφορικού έργου της
κάθε κατηγορίας αποστολών, που αντιστοιχεί στο κάθε ένα από τα μεταφορικά
μέσα. Βασική επιδίωξη της πολιτικής αυτής είναι ο προσδιορισμός του κόστους
που θα προκύψει κατά τη βελτίωση της υποδομής των μέσων μεταφοράς ως συνέ
πεια της στήριξης της τιμολόγησης σε οριακό κόστος, καθώς και η έρευνα των
δυνατοτήτων αντιμετώπισης των συνεπειών αυτών του κόστους με την αύξηση
του μεταφορικού έργου των μέσων αυτών. Δηλαδή, εάν η αύξηση του προϊόντος

11. Εκτός εάν υπάρχουν κοινωνικοί σκοποί. Αλλά και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η
Κυβέρνηση να συγκρίνει το κόστος που θα καταβάλλει για τη στήριξη της πολιτικής τιμολόγη
σης σε οριακό κόστος με την ωφέλεια των κοινωνικών παροχών.
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είναι μικρή και οι δυνατότητες επιχορήγησης για τη στήριξη της τιμολόγησης σε
οριακό κόστος είναι μικρές, η Κυβέρνηση μπορεί να εφαρμόσει βασικά τις εξής
πολιτικές: να μειώσει το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου ή/και να περιορίσει το
μήκος των δικτύων με χαμηλές πυκνότητες κυκλοφορίας. Στην πρώτη περίπτω
ση μπορεί η Κυβέρνηση να εφαρμόσει μια γενικότερη μακροοικονομική πολιτι
κή, προκειμένου να επιτύχει μείωση του επιτοκίου αγοράς, στο οποίο προσεγγι
στικά εξισώνει το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου. Η μείωση του κόστους
ευκαιρίας, όπως είδαμε στο Κεφ. 3, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των οικονο
μιών μεγέθους των μεταφορικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε η αύξηση του προϊό
ντος να είναι σημαντική, για να αντισταθμίσει πλήρως ή να καλύψει κατά ένα μέ
ρος την επιχορήγηση. Στη δεύτερη περίπτωση η απόδοση των επιχειρήσεων
μεταφορών θα αυξηθεί, έτσι ώστε να καταστούν αυτές βιώσιμες, χωρίς να επιχο
ρηγούνται. Η πολιτική όμως αυτή είναι αντίθετη με την κοινωνική πολιτική, που
είναι υποχρεωμένες οι μεταφορικές επιχειρήσεις να ακολουθήσουν, εφόσον προ
σφέρουν υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να παρέχονται σε όλους τους πολίτες,
ακόμη και σε εκείνους που βρίσκονται σε απομονωμένες περιοχές. Τούτο μαρ
τυρεί ότι, εφόσον οι μεταφορικές επιχειρήσεις είναι προορισμένες για τέτοιου εί
δους αποστολές, θα πρέπει οπωσδήποτε να επιχορηγηθούν. Οι επιχορηγήσεις
όμως θα πρέπει καλύτερα να δίνονται στους καταναλωτές των μεταφορικών
υπηρεσιών και όχι στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αφεθούν να
λειτουργούν κανονικά και να επιχορηγούνται οι καταναλωτές των υπηρεσιών
των μεταφορών. Δεν είναι σωστή πολιτική να θεωρούνται από την Κυβέρνηση οι
επιχειρήσεις των μεταφορών ως μέσα κοινωνικών παροχών στους πολίτες, γιατί
αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να παρέχουν υπηρεσίες κάτω του κόστους, πράγμα
το οποίο αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα της ελλειμματικότητας τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΉΜΟΛΟΠΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

5.1. Η διάρθρωση του γενικού μοντέλου τιμολογιακής πολιτικής και οι
δυνατότητες εφαρμογής του στην ελληνική πραγματικότητα
Το αναγκαίο σύστημα των εξισώσεων, στο οποίο θα βασιστεί η εξειδίκευση
των μοντέλων της ορθολογικής τιμολογιακής πολιτικής των ελληνικών χερσαί
ων εμπορευματικών μεταφορών θα πρέπει, ανάλογα με την ανάλυση της παρα
γράφου 2.2, να λάβει την παρακάτω μορφή:
Μ Ο Σ Β = S 2 B ( Υ ς Β . ΥςΑ> ΥςΕ> wj, t 2 , qE 2 )
Μ Ο ς Α = S 2 A (Υ Σ Α ,

ΜΟφβ
ΜΟφΑ
Υ
ΣΒ
Υ
ΣΑ
ΥφΒ
ΥφΑ

ΥΣΒ,

Υ ΣΕ ,

w 2 , t 2 , qE 2 )

= 8φβ (Υφβ> ΥφΑ> wi>» *Φβ)
= $ΦΑ (ΥΦΑ> ΥφΒ> ^ » *ΦΑ)
= °ΣΒ (ΡΣΒ· ΡΦΒ> 3ΣΒ> <1ΦΒ» Χ Β )
Ρ
Ρ
Χ
= °ΣΑ ( ΣΑ» ΦΑ> ΊΣΑ» 9ΦΑ» Α )
= ΒφΒ^φΒ^ΣΒ'^ΦΒ'ίίΣΒ'ΧΒ)
ρ
Ρ
Χ
= Ο φ Α ( φΑ> ΣΑ. 3ΦΑ« 3ΣΑ> Α )

όπου:
MC = το οριακό κόστος,
Υ = το προϊόν (μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών),
w = οι τιμές των συντελεστών παραγωγής,
t
= οι τεχνολογικές μεταβλητές,
qE = οι ποιοτικές μεταβλητές της μεταφοράς των επιβατών,
q = ο ι ποιοτικές μεταβλητές της μεταφοράς εμπορευμάτων,
Χ = άλλες μεταβλητές που δεν συσχετίζονται με τις μεταφορές,
S,D = η προσφορά και η ζήτηση, αντίστοιχα.
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(5.1)
(5.2)

(5-3)
(5-4)
( 5 ·5)
5 6
( · )
(5-7)
5 8
( · )

Δείκτες :
Σ,Φ = σιδηρόδρομος και φορτηγό, αντίστοιχα,
Β,Α = βιομηχανικά, αγροτικά και λοιπά προϊόντα, αντίστοιχα.
Από το πιο πάνω γενικό μοντέλο μπορούν να προκύψουν, όπως είδαμε στο
Κεφ. 2, τα μοντέλα της αρχικής και της ανταγωνιστικής ισορροπίας, τα οποία δί
νουν τις κατευθυντήριες γραμμές μιας ορθολογικής τιμολογιακής πολιτικής στις
ελληνικές χερσαίες εμπορευματικές μεταφορές. Εντούτοις, η έλλειψη οργάνω
σης στον τομέα των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα, όπως
έχει περιγραφεί στο Κεφ 4, με τη μεγάλη συμμετοχή στο μεταφορικό έργο των
ατομικών μονάδων ΔΧ φορτηγών καθώς και των IX φορτηγών, έχει ως αποτέ
λεσμα τη μη ακριβή εκτίμηση των μεταφορικών έργων, των κομίστρων και γενικά
όλων των απαραίτητων στοιχείων για να εξειδικευθούν τα μοντέλα αυτά. Επο
μένως, μπορούμε να πούμε ότι, καταρχήν, η εφαρμογή των μοντέλων της ορθο
λογικής τιμολογιακής πολιτικής στις μεταφορές αυτές κρίνεται ανεδαφική, εφό
σον η κακή οργάνωση των μεταφορικών μονάδων δεν επιτρέπει την πολυτέλεια
ανάπτυξης τόσο πολύ εξειδικευμένων μοντέλων. Δεδομένου όμως ότι δεν υπάρ
χουν καλύτερες επιλογές και η ανάγκη κάποιας προσεγγιστικής έστω εκτίμησης
της κατάστασης που επικρατεί στον ανταγωνισμό μεταξύ του σιδηρόδρομου και
του φορτηγού στην Ελλάδα είναι μεγάλη, θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή των
παραπάνω μοντέλων στις ελληνικές χερσαίες μεταφορές με την υιοθέτηση
ισχυρών υποθέσεων, αναμένοντας ότι θα σκιαγραφήσουμε με τις εκτιμήσεις τους
τα βασικά πλαίσια χάραξης μιας αποτελεσματικότερης τιμολογιακής πολιτικής
στον τομέα αυτόν των ελληνικών μεταφορών.
Η προσπάθεια επομένως εφαρμογής του θεωρητικού μοντέλου της ορθολο
γικής τιμολογιακής πολιτικής των μεταφορών στις ελληνικές χερσαίες εμπο
ρευματικές μεταφορές, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει, είναι
αξιόλογη από το γεγονός ότι οπωσδήποτε από την προσέγγιση αυτή θα προκύ
ψουν ακριβέστερες προβλέψεις των κομίστρων των διαφόρων κατηγοριών απο
στολών, από εκείνες που θα προέκυπταν με βάση τους τελείως τεκμαρτούς υπο
λογισμούς των παραγόντων κόστους και των μοντέλων μερικής ισορροπίας που
εφαρμόζονται σήμερα. Επιπλέον οι ατέλειες εφαρμογής των μοντέλων στις ελλη
νικές χερσαίες μεταφορές θα μπορούσαν μελλοντικά να βελτιωθούν, με βάση τις
κατευθυντήριες γραμμές που αυτά δίνουν στις ανάγκες οργάνωσης των επιχειρή
σεων μεταφορών και καταχώρησης των απαραιτήτων για τον σκοπό αυτόν πρω
τογενών στοιχείων. Κατ' αυτό τον τρόπο με τις πρώτες προσεγγιστικές εκτιμή
σεις του μοντέλου θα γίνει κάποια αρχή, για να δοθεί στην τιμολογιακή πολιτική
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του τομέα των ελληνικών χερσαίων μεταφορών μια σωστή βάση.
Στην παρούσα μελέτη, ως ένα μέρος της πιο πάνω προσπάθειας, θα γίνει
εφαρμογή του μοντέλου στις υπεραστικές μεταφορές στους άξονες: ΑθηνώνΘεσσαλονίκης-Ειδομένης, Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολης και Θεσσαλονίκης
-Φλώρινας, όπου συνυπάρχουν το σιδηροδρομικό δίκτυο κανονικού πλάτους με
το οδικό δίκτυο. Οι υποθέσεις που υιοθετούνται για την εφαρμογή του μοντέλου
στις εν λόγω μεταφορές είναι:
α. Το μοντέλο εξειδικεύεται με τις ρυθμιζόμενες τιμές των μεταφορών. Η
υπόθεση αυτή δεν είναι πολύ περιοριστική, εάν ληφθεί υπόψη ότι ο σιδηρόδρο
μος και τα φορτηγά, στη βραχυχρόνια περίοδο που εφαρμόζεται η τιμολογιακή
πολιτική, δεν μπορούν να μεταβάλλουν την ποιότητα των προσφερόμενων απ'
αυτά υπηρεσιών. Επιπλέον, ο ελληνικός σιδηρόδρομος βρίσκεται σε τέτοια κακή
κατάσταση υποδομής, ώστε να μην μπορεί να αποσπάσει σημαντικό μεταφορικό
έργο μόνο με τη μεταβολή των κομίστρων του (βλέπε παράγραφο 1.1.1). Ως εκ
τούτου η μορφή και η κλίση των καμπυλών ζήτησης και προσφοράς των μέσων
αυτών παραμένει βραχυχρόνια σταθερή και η πολιτική τιμών, που εφαρμόζεται
στις μεταφορές αυτές, μελετά τις μετατοπίσεις των πιο πάνω καμπυλών οι οποί
ες οφείλονται στην επίδραση των κομίστρων στη σύνθεση του μεταφορικού έρ
γου από τις διάφορες κατηγορίες αποστολών.
β. Στο μοντέλο λαμβάνονται υπόψη μόνο οι υπεραστικές μεταφορές των
ΔΧ φορτηγών αυτοκινήτων, θεωρώντας δεδομένο τον ανταγωνισμό που υπάρ
χει μεταξύ των πολυπληθών αυτών μονάδων φορτηγών και των IX φορτηγών
αυτοκινήτων. Η υπόθεση αυτή είναι ισχυρή από το γεγονός ότι ο εσωτερικός
αυτός ανταγωνισμός των ανοργάνωτων και πολυπληθών μονάδων φορτηγών
δεν επιτρέπει την εφαρμογή των κομίστρων εκείνων που προσδιορίζονται από
το μοντέλο και κατ' αυτό τον τρόπο οι διαρθρωτικές μεταβολές του μοντέλου θα
έχουν κάποια απόκλιση από την πραγματικότητα.
γ. Στο μοντέλο οι επιδράσεις των εθνικών μεταβλητών θεωρούνται εξωγε
νείς. Τούτο δεν θα έχει σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα των εκτιμήσεων,
δεδομένου ότι η έκταση που λαμβάνουν χώρα οι υπεραστικές μεταφορές στην
Ελλάδα δεν είναι τόσο μεγάλη, για να έχουμε σημαντικές μεταβολές αυτών των
μεταβλητών μεταξύ των περιφερειών της χώρας (βλέπε υποσημείωση παραγρά
φου 2.1.4).
δ. Η συγκέντρωση των στοιχείων παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες κυρίως
στις μεταφορές με τα φορτηγά. Για τον λόγο αυτό στο μοντέλο λαμβάνονται υπό
ψη μόνο οι μεταφορές των οργανωμένων ιδιότυπων μεταφορικών επιχειρήσεων
του Ν.383/76. Κατ' αυτό τον τρόπο δεν έχουμε μια ακριβή αντιπροσώπευση του
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κλάδου των φορτηγών στο μοντέλο, με αποτέλεσμα οι εκτιμήσεις των κομίστρων
στις διάφορες κατηγορίες των αποστολών τόσο των φορτηγών όσο και του σιδη
ρόδρομου να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Οι εκτιμήσεις όμως της
κατανομής του μεταφορικού έργου μεταξύ των μέσων μεταφοράς αναμένεται να
είναι αρκετά αξιόπιστες, δεδομένου ότι, στη βραχυχρόνια βάση που εξετάζεται
το μοντέλο τιμολογιακής πολιτικής, η κατανομή αυτή προσδιορίζεται βασικά
από την επίδραση των κομίστρων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσφερό
μενων υπηρεσιών μεταφοράς, η οποία κυμαίνεται ανάλογα με τις κατηγορίες
των μεταφερόμενων εμπορευμάτων.

5.2. Η ανάπτυξη των μοντέλων τιμολογιακής πολιτικής των ελληνικών
χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών
Όπως προκύπτει από την ανάλυση του Κεφ. 2, η σειρά ανάπτυξης των μο
ντέλων της ορθολογικής τιμολογιακής πολιτικής των μεταφορών είναι η εξής:
α. Η ανάπτυξη των σχέσεων ζήτησης και η παραγωγή των καμπυλών ζήτη
σης.
β. Η ανάπτυξη των σχέσεων προσφοράς και η παραγωγή των καμπυλών
προσφοράς.
γ. Η επίλυση του συστήματος των πιο πάνω εξισώσεων, για να λάβουμε τις
τιμές γενικής ισορροπίας.
Στην παρούσα παράγραφο θα γίνει η εξειδίκευση των παραπάνω συναρτή
σεων, έτσι ώστε να καταστούν κατάλληλες για την εφαρμογή τους στις ελληνικές
χερσαίες εμπορευματικές μεταφορές. Κατόπιν θα εκτιμηθούν οι συναρτήσεις
αυτές προκειμένου να παραχθούν οι καμπύλες ζήτησης και προσφοράς.
5.2.1. Η ανάπτυξη των σχέσεων ζήτησης και η παραγωγή των καμπυλών ζήτη
σης των ελληνικών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών
5.2.1.1. Η ανάπτυξη και εκτίμηση των σχέσεων ζήτησης
Στην ανάπτυξη της ζήτησης για τις ελληνικές χερσαίες εμπορευματικές με
ταφορές θα χρησιμοποιήσουμε το εμπειρικό μοντέλο των αθροιστικών επιλογών
των μέσων μεταφοράς, το οποίο αναπτύχθηκε από τους A.Friedlaender και
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Spady το 1980 (βλέπε παράγραφο 2.2.1). Στο μοντέλο αυτό η συνάρτηση ζήτη
σης θεωρείται ως εισροή στην παραγωγική διαδικασία και προκύπτει από τη γε
νική συνάρτηση κόστους των επιχειρήσεων ως συνάρτηση συμμετοχής κόστους.
Κατόπιν πολλών κατάλληλων μετασχηματισμών και εφόσον υποτεθεί ότι η πα
ραγωγή των επιχειρήσεων είναι διαχωρίσιμη μεταξύ των εξόδων μεταφοράς
αυτών και των σταθερών συντελεστών, η συνάρτηση λαμβάνει την παρακάτω
μορφή:
S 2 = α Σ + Α Σ Σ In (Ρχ/Ρφ) + Β Σ 1 lnqx + Β Σ 2 lnq2
5

+ Β Σ 3 lnq 3 + Β Σ 4 lnq 4 + Β Σ 5 lnq5 + C 2 Y InY + Ύ, C Dj

(5.9)

όπου:
Ξ Σ = η συμμετοχή του κόστους των μεταφορών με σιδηρόδρομο στο συνολικό
κόστος, που καθορίζεται από τα έσοδα του σιδηρόδρομου διαιρούμενα
με το άθροισμα των εσόδων του σιδηρόδρομου και των φορτηγών,
Ρ Σ = τα έσοδα του σιδηρόδρομου ανά τονοχιλιόμετρο,
Ρφ = τα έσοδα των φορτηγών ανά τονοχιλιόμετρο,
qi = οι μεταφερθέντες τόνοι με τον σιδηρόδρομο ανά βαγόνι,
q2 = η μέση διάνυση φορτίου του σιδηρόδρομου,
q3 = η αξία των μεταφερθέντων εμπορευμάτων,
q 4 = οι μεταφερθέντες τόνοι με τα φορτηγά ανά όχημα,
q5 = η μέση διάνυση φορτίου των φορτηγών,
Υ = οι πληρωμές των μισθών και των ημερομισθίων, χρησιμοποιούμενες ως
proxy για το προϊόν, το οποίο είναι δύσκολο να εκτιμηθεί,
CDi = η ψευδομεταβλητή για το εμπόρευμα της κατηγορίας i.
Επειδή στην πιο πάνω εξίσωση υπάρχουν μόνο δύο μεταβλητές εισροές -το
κόστος των μεταφορών με φορτηγά και με σιδηρόδρομο - η συμμετοχή των φορ
τηγών στο κόστος, υπολογίζεται από τη σχέση:
S 0 = 1-S Z

(5.10)

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι ανεξάρτητες λογαριθμικές με
ταβλητές στην εξίσωση (5.9) έχουν σταθμιστεί με τους μέσους όρους τους. Δη
λαδή ο λόγος Ρ Σ /Ρφ τα q^ και το Υ έχουν διαιρεθεί με τους αντίστοιχους δειγματικούς τους μέσους. Η διαδικασία αυτή γίνεται, όπως είδαμε στο Κεφ.2, για
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να εξασφαλιστεί μια καλύτερη προσέγγιση στην υπερβατική λογαριθμική
συνάρτηση.
Για την εξειδίκευση της (5.9) θα πρέπει να προσδιοριστούν τα χαρακτηρι
στικά αποστολής και οι κατηγορίες των εμπορευμάτων που μεταφέρονται με τον
σιδηρόδρομο και τα φορτηγά στην περιοχή του ελληνικού χώρου, όπου
συνυπάρχει το σιδηροδρομικό δίκτυο κανονικού πλάτους με το εθνικό οδικό δί
κτυο. Εκείνα τα χαρακτηριστικά αποστολής, τα οποία είναι δυνατόν να προσ
διοριστούν με βάση τα πρωτογενή στοιχεία από τις ελληνικές πηγές πληροφόρη
σης, είναι: η μέση διάνυση των εμπορευμάτων του σιδηρόδρομου και των
φορτηγών,1 το μέσο φορτίο ανά όχημα και ανά βαγόνι2 και η αξία του κάθε εμπο
ρεύματος.3 Όσον αφορά τις κατηγορίες των εμπορευμάτων, μπορούμε να χρησι
μοποιήσουμε εκείνα τα εμπορεύματα τα οποία διακινούνται στην υπό εξέταση
περιοχή με τον σιδηρόδρομο και τα φορτηγά, τα οποία κατατάσσουμε στις εξής
ομάδες : διαρκή βιομηχανικά, μη διαρκή βιομηχανικά, αγροτικά, πετρελαιοειδή,
και, ορυκτά, χημικά και λοιπά προϊόντα.
Τα έσοδα του σιδηρόδρομου παρέχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΟΣΕ. Τα έσοδα όμως των φορτηγών παρουσιάζουν σημαντικές
δυσκολίες στον υπολογισμό τους λόγω της πληθώρας των μικρών και ανοργά
νωτων παραγωγικών μεταφορικών μονάδων φορτηγών. Για τον λόγο αυτό λαμ
βάνονται υπόψη μόνο τα έσοδα τα οποία έχουν συγκεντρωθεί από τις λογιστικές
καταστάσεις των 49 μεγαλυτέρων επιχειρήσεων μεταφορών με φορτηγά, οι οποί
ες τηρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 383/76 και εκτελούν υπεραστικές μεταφορές
κατά προτίμηση στις περιοχές που συνυπάρχει το σιδηροδρομικό δίκτυο κανο
νικού πλάτους.
Οι ψευδομεταβλητές (dummy variables) προσδιορίζονται ανάλογα με την
διαίρεση των εμπορευμάτων. Π.χ., η ψευδομεταβλητή CD ι αντιστοιχεί στα διαρ
κή βιομηχανικά προϊόντα και λαμβάνει τιμή 1, όταν η παρατήρηση αναφέρεται
1. Από τα στοιχεία του ΟΣΕ και, για την περίπτωση των φορτηγών, από τα στοιχεία του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (εκτιμήσεις τόνων και χιλιομετρικών τόνων κατά
κατηγορία εμπορευμάτων και περιοχές).
2. Από τις μηχανογραφημένες καταστάσεις του ΟΣΕ παρέχονται τόσο η χωρητικότητα
όσο και η πληρότητα των βαγονιών κατά κατηγορίες εμπορευμάτων και, για την περίπτωση των
φορτηγών, από τις καταστάσεις της Διεύθυνσης Στατιστικής του ΥΜΕ, παρέχονται εκτιμήσεις
των μεταφερόμενων τόνων, του αριθμού των οχημάτων και της πληρότητας τους κατά κατηγο
ρίες εμπορευμάτων και περιοχές.
3. Από τα Δελτία Τύπου της Γ. Γ. Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος παρέχονται κάθε
φορά οι δείκτες τιμών και οι αξίες της κάθε κατηγορίας εμπορεύματος.
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στα προϊόντα αυτά, και 0, όταν η παρατήρηση αναφέρεται στις υπόλοιπες κατη
γορίες των εμπορευμάτων κοκ.
Οι πληρωμές των μισθών και των ημερομισθίων των επιχειρήσεων, που
χρησιμοποιούν για τις μεταφορές τους τον σιδηρόδρομο και το φορτηγό, παρέ
χονται από την ΕΣΥΕ (Στατιστική Εργασίας) και αναφέρονται σε σταθερές τι
μές 1978.
Για τη βελτίωση της εξειδίκευσης της (5.9) θα ήταν σκόπιμο να περιλάβουμε
σε αυτήν και έναν αριθμό περιοχών, αλλά αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί
για την Ελλάδα λόγω έλλειψης αξιόπιστων περιφερειακών στοιχείων των μετα
φορών. Η παράλειψη όμως αυτή δεν αποτελεί, όπως είδαμε, μεγάλο σφάλμα στις
εκτιμήσεις του μοντέλου, εφόσον η περιοχή που λαμβάνουν χώρα οι υπεραστικές
μεταφορές της χώρας χαρακτηρίζεται σχετικά μικρή για να υπάρχουν σημαντι
κές μεταβολές του εισοδήματος μεταξύ των περιφερειών. Κατ' αυτό τον τρόπο οι
εθνικές μεταβλητές μπορούν να θεωρηθούν ως εξωγενείς στο μοντέλο χωρίς με
γάλο σφάλμα.
Τις σχέσεις (5.9) και (5.10) εκτιμούμε χρησιμοποιώντας στοιχεία των ελ
ληνικών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, τα οποία αναφέρονται σε πέντε
κατηγορίες εμπορευμάτων κατά τη δεκαετία 1978-1987. Επομένως στη συγκε
κριμένη περίπτωση θα έχουμε 50 παρατηρήσεις στο δείγμα. Ως μέθοδος εκτίμη
σης των πιο πάνω σχέσεων εφαρμόστηκε η LSQ στο TSP πρόγραμμα του υπολο
γιστή.
Ο Πίνακας 5.1 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις της εξίσωσης συμμετοχής του
σιδηρόδρομου. Όπως φαίνεται από τον πίνακα αυτόν, οι παράμετροι είναι γενι
κά στατιστικά σημαντικές και έχουν το αναμενόμενο πρόσημο. Ερμηνεύοντας
τις πιο πάνω εκτιμήσεις, παρατηρούμε ότι η συμμετοχή του σιδηρόδρομου και
των φορτηγών στις μεταφορές των μη διαρκών βιομηχανικών, αγροτικών, πε
τρελαιοειδών, και ορυκτών, χημικών και λοιπών προϊόντων, είναι πολύ μεγαλύ
τερη από τη συμμετοχή των μέσων αυτών στις μεταφορές των διαρκών βιομηχα
νικών προϊόντων. Η παράμετρος του λόγου των τιμών (κομίστρων) δείχνει ότι
η αύξηση των τιμών του σιδηρόδρομου, σε σχέση με τις τιμές των φορτηγών, απο
μακρύνει το μεταφορικό έργο από τον σιδηρόδρομο προς την κατεύθυνση των
φορτηγών. Επίσης, οι παράμετροι των τεχνολογικών χαρακτηριστικών, εκτός
του φορτίου ανά βαγόνι, δείχνουν ότι οι αυξήσεις αυτών απομακρύνουν το με
ταφορικό έργο από τον σιδηρόδρομο προς όφελος των φορτηγών. Εδώ φαίνεται
καθαρά η πλήρης υπεροχή στις μεταφορές των φορτηγών έναντι του σιδηρόδρο
μου και παρίσταται μεγάλη ανάγκη εκσυγχρονισμού του, για να μπορέσει να
προσελκύσει εκείνες τις μεταφορές στις οποίες έχει συγκριτικό πλεονέκτημα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1
Εξίσωση συμμετοχής του σιδηρόδρομου στο κόστος

Μεταβλητή

Παράμετρος

Σταθερά
Œ>2 (μη διαρκή βιομηχανικά)
CD3 (αγροτικά)
CD4 (πετρελαιοειδή)
CD5 (ορυκτά, χημικά και λοιπά προϊόντα)

0,2939
-0,2106
-0,1932
-0,1589
-0,2189
-0,0865
0,1795
-0,2691
-0,1645
-0,0781
-0,3562
-0,0054

1Π(Ρς/ΡΦ)

lnqi (φορτίο ανά βαγόνι)
lnq2 (μέση διάνυση σιδηροδρόμου)
lnaj (αξία εμπορεύματος)
lnq4 (φορτίο ανά όχημα)
lnç[5 (μέση διάνυση φορτηγού)
1ηΥ (μισθοί και ημερομίσθια)

Μέση απόκλιση
(Standard error)
0,0064
0,0102
0,0127
0,0107
0,0104
0,0750
0,0391
0,1746
0,0940
0,0455
0,1401
0,0044

R 2 = 0,9669
S.S.R. = 0,0124
F= 131,38

Ο Πίνακας 5.2 παρουσιάζει τις ελαστικότητες ίδιας τιμής καθώς και τις
σταυροειδείς ελαστικότητες, οι οποίες συνδέονται με τις εκτιμήσεις του Πίνακα
5.1, με βάση τις παρακάτω σχέσεις των Berndt και Wood:4
E i i = A i i /S i + S i - l

ί = Σ,Φ.

Eij = A i j/S i + S j

4. Επειδή οι (5.9) και (5.10) είναι εξισώσεις συμμετοχής συντελεστή, αντί μια πραγματι
κή συνάρτηση ζήτησης, δεν μπορούμε να λάβουμε απευθείας από αυτή εκτιμήσεις ελαστικότη
τας ζήτησης για τα μέσα μεταφοράς. Εντούτοις οι Berndt και Wood (1975) έδειξαν ότι μπορού
με να καταλήξουμε στις πιο πάνω ελαστικότητες με βάση τις σχέσεις αυτές.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2
Ελαστικότητες τιμής και σταυροειδείς ελαστικότητες
κατά κατηγορία εμπορευμάτων, 1987

Κατηγορία
εμπορεύματος

Ελαστικότητα τιμής
•Σιδηρόδρομος Φορτηγό

Διαρκή βιομηχανικά
Μη διαρκή βιομηχανικά
Αγροτικά
Πετρελαιοειδή
Ορυκτά, χημικά και λοιπά προϊόντα

-0,9645
-1,1149
-1,1937
-1,3021
-1,1010

-0,4027
-0,3185
-0,2836
-0,2485
-0,3126

Σταυροειδής ελαστικότητα
—
Σιδηρόδρομος Φορτηγό
0,4045
0,3732
0,3566
0,3130
0,4025

0,1614
0,1007
0,0844
0,0610
0,1053

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 5.2, οι ελαστικότητες της τιμής της ζήτησης
για σιδηροδρομικές μεταφορές είναι πολύ υψηλές, σε σχέση με τις ελαστικότητες
της τιμής της ζήτησης για μεταφορές με φορτηγά, για όλες τις κατηγορίες των με
ταφερόμενων εμπορευμάτων. Δηλαδή η ζήτηση για σιδηροδρομικές μεταφορές
παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία στις μεταβολές των κομίστρων για τις μεταφο
ρές όλων των κατηγοριών των εμπορευμάτων, ιδιαίτερα των αγροτικών προϊό
ντων και των πετρελαιοειδών. Αντίθετα, η ζήτηση για μεταφορές με φορτηγά πα
ρουσιάζει μικρή ευαισθησία στις μεταβολές των κομίστρων για τις μεταφορές
όλων των κατηγοριών των εμπορευμάτων. Οι σταυροειδείς ελαστικότητες της
ζήτησης είναι θετικές και δείχνουν ότι μια αύξηση των κομίστρων του ενός μέσου
μεταφοράς θα οδηγήσει σε υποκατάσταση μεταφοράς προς το άλλο μέσο. Ο βαθ
μός όμως υποκατάστασης του σιδηρόδρομου προς το φορτηγό είναι πολύ μεγα
λύτερος από τον βαθμό υποκατάστασης του φορτηγού προς τον σιδηρόδρομο
για τις μεταφορές όλων των κατηγοριών των εμπορευμάτων. Π.χ., μια αύξηση
των κομίστρων του σιδηρόδρομου κατά 10% για τις μεταφορές των διαρκών
βιομηχανικών προϊόντων, θα μειώσει τη ζήτηση για τις μεταφορές αυτές με τον
σιδηρόδρομο κατά 9,6% και θα αυξήσει τη ζήτηση για τις μεταφορές με φορτηγά
κατά 4%. Μια αύξηση όμως των κομίστρων των φορτηγών κατά 10% στις μετα
φορές των διαρκών βιομηχανικών προϊόντων θα μειώσει τη ζήτηση για τις μετα
φορές αυτές κατά 4% και θα αυξήσει τη ζήτηση για μεταφορές με τον σιδηρόδρο
μο κατά 1,6%.
Από τον Πίνακα 5.2 παρατηρούμε επίσης ότι, στις μεταφορές με φορτηγά,
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3
Οι ελαστικότητες ζήτησης για χερσαίες μεταφορές
σε σχέση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αποστολής

Χαρακτηριστικό αποστολής
qi

q2

13

14

15

Σιδηρόδρομος
Διαρκή βιομηχανικά
Μη διαρκή βιομηχανικά
•
Αγροτικά
Πετρελαιοειδή
Ορυκτά, χημικά και λοιπά προϊόντα

0,5425
0,7861
0,8960
1,0100
0,7321

-1,1941
-1,7795
-1,5641
-2,1426
-1,4417

-1,0300
-1,1400
-1,2508
-1,7347
-1,2156

-0,6525
-0,9218
-1,0120
-1,2264
-Ό.8422

-1,1728
-1,7140
-1,7650
-2,3140
-1,5127

Φορτηγά
Διαρκή βιομηχανικά
Μη διαρκή βιομηχανικά
Αγροτικά
Πετρελαιοειδή
Ορυκτά, χημικά και λοιπά προϊόντα

0,2133
0,2096
0,2225
0,2175
0,2348

0,5108
0,4126
0,4760
0,4415
0,4758

0,4013
0,3018
0,3147
0,3788
0,3868

0,2159
0,2144
0,2645
0,2492
0,2640

0,5065
0,4134
0,4746
0,4596
0,4718

οι ελαστικότητες ζήτησης είναι όλες πολύ μικρότερες της μονάδας για όλες τις
κατηγορίες των εμπορευμάτων. Τούτο σημαίνει ότι η αύξηση των κομίστρων για
κάθε κατηγορία αποστολής με φορτηγά οδηγεί σε αύξηση των εσόδων. Αυτό
όμως δεν συμβαίνει για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, όπου οι ελαστικότητες
της ζήτησης είναι ίσες ή μεγαλύτερες από τη μονάδα για τις μεταφορές όλων των
κατηγοριών των εμπορευμάτων, ιδιαίτερα των αγροτικών και των πετρελαιοει
δών.
Επειδή η ζήτηση για μεταφορές εξαρτάται πολύ από τα ποιοτικά χαρακτη
ριστικά των αποστολών, είναι χρήσιμο να αναλυθούν οι ελαστικότητές της σε
σχέση με τα χαρακτηριστικά αυτά. Ο Πίνακας 5.3 παρουσιάζει τις ελαστικότητες
αυτές κατά κατηγορία εμπορευμάτων. Όπως φαίνεται από τον πίνακα αυτόν, η
ζήτηση για μεταφορές και στα δύο μέσα μεταφοράς παρουσιάζει μεγάλη ευαισθη
σία στα χαρακτηριστικά αποστολής. Ιδιαίτερα η ευαισθησία αυτή παρατηρείται
πολύ περισσότερο στον σιδηρόδρομο και λιγότερο στα φορτηγά. Η ζήτηση για
σιδηροδρομικές μεταφορές παρουσιάζει συγκριτικά μεγαλύτερη ευαισθησία
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στις μεταβολές των μέσων διανύσεων του σιδηρόδρομου και του φορτηγού και
της αξίας των μεταφερόμενων εμπορευμάτων και μικρότερη στις μεταβολές στα
φορτία ανά βαγόνι και ανά όχημα. Ομοίως, η ζήτηση για μεταφορές με φορτηγά
παρουσιάζει συγκριτικά μεγαλύτερη ευαισθησία στις μέσες διανύσεις φορτηγού
και σιδηρόδρομου και στην αξία των μεταφερόμενων εμπορευμάτων και μικρότε
ρη ευαισθησία στα φορτία ανά όχημα και ανά βαγόνι. Επίσης από τον ίδιο πίνακα
μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι μεταβολές του φορτίου ανά όχημα και της μέ
σης διάνυσης των φορτηγών επιδρούν πολύ περισσότερο στις σιδηροδρομικές με
ταφορές από ό,τι οι μεταβολές του μέσου φορτίου ανά βαγόνι και της μέσης διά
νυσης του σιδηρόδρομου στις μεταφορές με φορτηγά. Τούτο είναι πολύ
σημαντικό και δείχνει ότι υπάρχει μια συνεχής υποκατάσταση έργου από τον σι
δηρόδρομο στο φορτηγό για όλες τις κατηγορίες των μεταφερόμενων εμπορευμά
των. Επομένως, ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού σιδηρόδρομου κρίνεται ανα
γκαίος προκειμένου να μειωθεί η ευαισθησία της ζήτησης των σιδηροδρομικών
μεταφορών στις μεταβολές των χαρακτηριστικών αποστολής, για εκείνες τις με
ταφορές στις οποίες ο σιδηρόδρομος παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα.
5.2.1.2. Η παραγωγή των καμπυλών ζήτησης
Ο βασικός σκοπός της πιο πάνω ανάλυσης είναι η εξαγωγή των συναρτήσε
ων ζήτησης κατά μέσο μεταφοράς και κατά ομάδα εμπορευμάτων. Κατ' αυτό τον
τρόπο τα έξοδα μεταφοράς με ένα από τα δύο μέσα των χερσαίων μεταφορών
στην Ελλάδα και για συγκεκριμένες ομάδες εμπορευμάτων είναι:
EÌ = SÌE T

(5.11)

όπου:
Ei = τα έξοδα μεταφοράς με το μέσο i, i = Σ,Φ,
Si = το ποσοστό συμμετοχής στο κόστος μεταφοράς του μέσου i,
Εχ = τα συνολικά έξοδα μεταφοράς για μια ομάδα εμπορευμάτων.
Τα παραγόμενα τονοχιλιόμετρα με το μέσο i για μια ορισμένη ομάδα εμπο
ρευμάτων προκύπτουν, όταν διαιρεθούν τα έξοδα μεταφοράς με το μέσο i με το
κόμιστρο του μέσου αυτού, δηλαδή:
Ψ. = ^
όπου:
Ψ[ - το προϊόν μεταφοράς του μέσου i,
Pi = το κόμιστρο μεταφοράς με το μέσο i.
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(5.12)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4
Οι τιμές των μεταβλητών του μοντέλου ζήτησης κατά το έτος 1987

Μεταβλητή

qi
02
13
Q4

13
Υ
CD 2
CD 3
CD 4
CD 5

Μονάδα
μέτρησης
τόνοιΤβαγόνι
χιλιόμετρα
Δρχ.*7χγρ.
τόνοι/όχημα
χιλιόμετρα
εκατ. Δρχ.*
-

Μέσος σταθμικός
Βιομηχανικά
Αγροτικά και λοιπά
20,876
281,413
289,124
18,504
144,005
3256,8
0,5237
0
0
0

24,852
254,679
51,652
21,698
67,672
19220,2
0
0,3576
0,1328
0,5096

4,927
11,752
272,510
1753,410

4,742
10,202
447,241
4070,340

Δειγματικός
μέσος
24,306
244,656
138,643
14,888
104,282
9466,7
0,599

Ρς/ΡΦ

Παρατηρούμενες τιμές
Δρχ.*/τονοχιλιόμετρο
Ρς
»
ΡΦ
εκατ.
τονοχιλιόμετρα
*Σ
»
»
Ψφ

4,403
7,354

* Οι αξίες είναι σε σταθερές τιμές του 1978.

Εάν το Ετ, θεωρηθεί σταθερό, η (5.12) εκφράζει μια άμεση σχέση μεταξύ του
κομίστρου και των ζητούμενων τονοχιλιομέτρων του μέσου i. Κατ1 αυτό τον τρό
πο θα έχουμε:
Wi = E T Si(P^P s q,Y f CDUM)/Pi

ί = φ

Σ

(5.13)

Τώρα μπορούμε να δώσουμε στην εξίσωση συμμετοχής (5.9) τις απαιτού
μενες τιμές, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η (5.12) για την παραγωγή
μιας καμπύλης ζήτησης. Οι τιμές αυτές θα είναι οι εκτιμήσεις των παραμέτρων
που παρέχονται από τον Πίνακα 5.1 καθώς και οι αξίες των μεταβλητών που πα
ρέχονται από τον Πίνακα 5.4. Εδώ μπορεί να επιλεγεί οποιοδήποτε κόμιστρο με
φορτηγό ή σιδηρόδρομο. Συνήθως για τον υπολογισμό της ζήτησης κρατάμε στα134

θερό το κόμιστρο του ενός μέσου και αφήνουμε να μεταβάλλεται το κόμιστρο του
άλλου. Δεδομένου ότι η ανάλυση περιορίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες εμπο
ρευμάτων, τα βιομηχανικά και τα αγροτικά και λοιπά εμπορεύματα,5 θα πρέπει
με τη βοήθεια των μέσων σταθμικών να συγκεντρώσουμε τις πέντε κατηγορίες
των εμπορευμάτων στις πιο πάνω δύο κατηγορίες,όπως έχει γίνει στον Πίνακα
5.4.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1
Οι καμπύλες ζήτησης για σιδηροδρομικές μεταφορές των βιομηχανικών,
και αγροτικών και λοιπών προϊόντων, 1987
Δρχ./τον/τρο
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
Βιομηχανικά

1.0

Αγροτικά και λοιπά προϊόντα
250

500

750

1000

1250

1500
Τονοχιλιόμετρα (εκατ.)

Το Διάγραμμα 5.1 παριστάνει τις καμπύλες ζήτησης για τις ελληνικές σι
δηροδρομικές μεταφορές των βιομηχανικών και των αγροτικών και λοιπών
προϊόντων. Οι καμπύλες αυτές είναι κοίλες προς την αρχή των αξόνων και ως εκ
τούτου είναι λιγότερο ελαστικές προς τα υψηλά κόμιστρα και περισσότερο ελα
στικές προς τα χαμηλά.
5. Αυτό βέβαια είναι ένα από τα μειονεκτήματα των μοντέλων αυτών. Η έλλειψη των
αναγκαίων στοιχείων και οι απαιτήσεις της μεθοδολογίας εφαρμογής τους μας υποχρεώνουν
να διαιρέσουμε τα μεταφερόμενα εμπορεύματα σε δύο μεγάλες κατηγορίες.
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Το Διάγραμμα 5.2 παριστάνει τις καμπύλες ζήτησης για τις ελληνικές μετα
φορές με φορτηγά αυτοκίνητα των βιομηχανικών και αγροτικών και λοιπών
προϊόντων. Οι συναρτήσεις αυτές φαίνονται να έχουν το ίδιο σχήμα με εκείνες
των σιδηροδρομικών μεταφορών, με μόνη διαφορά ότι παρουσιάζουν μικρότερη
κοιλότητα προς την αρχή των αξόνων. Επομένως, στα υψηλά κόμιστρα, οι κα
μπύλες ζήτησης των μεταφορών με φορτηγά αυτοκίνητα έχουν μεγαλύτερη ελα
στικότητα από τις αντίστοιχες καμπύλες των σιδηροδρομικών μεταφορών, ενώ
το αντίστροφο συμβαίνει στα χαμηλά κόμιστρα. Επίσης, λόγω της μεγάλης δια
φοράς των εκτελούμενων μεταφορικών έργων και των κομίστρων, η καμπύλη
των αγροτικών και λοιπών προϊόντων βρίσκεται πολύ υψηλότερα από την κα
μπύλη των βιομηχανικών προϊόντων.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.2
Οι καμπύλες ζήτησης για μεταφορές με φορτηγό των βιομηχανικών
και αγροτικών και λοιπών προϊόντων, 1987

Δρχ./τον/τρο
9.0
8.0
7.0
6.0
Αγροτικά και
λοιπά προϊόντα

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0

Βιομηχανικά
1250

1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Τονοχιλιόμετρα (εκατ.)
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5.2.2. Η ανάπτυξη των συναρτήσεων οριακού κόστους και η παραγωγή των κα
μπυλών προσφοράς των ελληνικών σιδηροδρομικών μεταφορών
5.2.2.1. Η ανάπτυξη και εκτίμηση των συναρτήσεων οριακού κόστους
Για την εκτίμηση6 του οριακού μεταβλητού κόστους των ελληνικών σιδη
ροδρομικοί μεταφορών θα πρέπει να εφαρμοστεί το σύστημα των εξισώσεων
6. Για την εκτίμηση του κόστους των σιδηροδρομικών μεταφορών έχουν γίνει κατά και
ρούς πολλές μελέτες, μεταξύ των οποίων η πρώτη σημαντική ήταν του Klein (1953), ο οποίος
χρησιμοποίησε cross-section στοιχεία στην οικονομετρική του έρευνα με εφαρμογή τις σιδηρο
δρομικές μεταφορές των ΗΠΑ, μεταξύ των ετών 1928-1936. Ο Borts (1960), αφού επισήμανε
τις μεροληπτικές εκτιμήσεις του κόστους που προέρχονται από τη χρησιμοποίηση crosssection στοιχείων, εισήγαγε τη στατιστική μέθοδο της στρωματοποίησης των παρατηρήσεων
και εκτίμησε τις παραμέτρους του μοντέλου του με την τεχνική της συνδιακύμανσης. Ο
Hasenkamp (1976), χρησιμοποιώντας τα cross-section στοιχεία του Klein, παρατήρησε σε
όλες τις μορφές των συναρτήσεων παραγωγής αύξουσες αποδόσεις μεγέθους και επομένως
απέδειξε ότι οι καμπύλες ίσου κόστους δεν είναι κοίλες.
Ένα από τα κυριότερα μειονεκτήματα των πιο πάνω ερευνών ήταν ο διαχωρισμός των
προϊόντων από τις εισροές. Π.χ. οι άριστες αναλογίες των εισροών ήταν ανεξάρτητες του μείγ
ματος του πολλαπλού προϊόντος. Κατ' αυτό τον τρόπο οι Brown, Caves και Christensen
(1979) διόρθωσαν αυτή την ατέλεια με την εκτίμηση του συστήματος της υπερβατικής λογαριθ
μικής συνάρτησης κόστους και των αντίστοιχων εξισώσεων συμμετοχής στο κόστος. Οι ερευνη
τές αυτοί, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του Klein, παρατήρησαν πάλι αύξουσες αποδόσεις με
γέθους. Οι Caves, Christensen και Swanson (1980) με times series και cross-section στοιχεία
εκτίμησαν μια γενικευμένη μορφή της υπερβατικής λογαριθμικής συνάρτησης βραχυχρόνιου
κόστους, στην οποία θεώρησαν το κεφάλαιο υποδομής ως σταθερό συντελεστή και την εργασία,
τα καύσιμα και υλικά και τα εφόδια ως μεταβλητούς συντελεστές. Σε αντίθεση με τις προηγού
μενες έρευνες, αυτοί παρατήρησαν σταθερές αποδόσεις μεγέθους, αλλά αρνητικό οριακό προϊ
όν του κεφαλαίου. Ο Keeler ( 1974) κατέληξε περίπου στα ίδια συμπεράσματα με τη μελέτη ενός
μοντέλου της περιόδου 1968-1970 των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας cross-section στοιχεία. Η
ομοιότητα των απόψεων του Keeler με τους Caves κτλ. εντοπίζεται στο γεγονός ότι και οι δύο
παρατήρησαν μεγάλα πλεονάσματα στον εξοπλισμό της γραμμής σε μια τεχνολογία σταθερών
αποδόσεων μεγέθους. Η βασική διαφορά μεταξύ των παραπάνω δύο μελετών περιορίζεται στο
γεγονός ότι ο Keeler διακρίνει τη γραμμή ανάλογα με την πυκνότητα κυκλοφορίας. Και οι δύο
όμως μελέτες καταλήγουν στο ανακριβές συμπέρασμα, ότι το μεταβλητό κόστος των σιδηρο
δρόμων αυξάνει, όταν αυξάνει το κεφάλαιο υποδομής. Η ανακρίβεια αυτή αποδίδεται κατά την
Α. Friedlaender (1980) στο γεγονός ότι οι μελέτες αυτές δεν ερμήνευαν με επιτυχία τον ρόλο
του κεφαλαίου υποδομής στη λειτουργία του σιδηροδρόμου. Δηλαδή, ενώ το κεφάλαιο υποδο
μής είναι ένας συντελεστής της παραγωγής, εντούτοις δεν διαχωρίζεται κατάλληλα από τη
γραμμή με την οποία συνδέεται. Τέλος οι Braeutigan, Daughety και Turquist (1982) εκτίμησαν
ένα μοντέλο της βιομηχανίας των σιδηροδρομικών μεταφορών που αποτελείται από μια μόνο
επιχείρηση με τη χρήση στοιχείων time series, το οποίο είναι κατάλληλο για να εφαρμοστεί στα
σιδηροδρομικά δίκτυα με πτωχή υποδομή.
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(2.31) και (2.33) με τους περιορισμούς (2.34) και (2.35), το οποίο αναπτύσσεται
στο Κεφ. 2. Οι εξισώσεις όμως αυτές, επειδή αναφέρονται σε ένα οποιοδήποτε
μεταφορικό μέσο, βρίσκονται στη γενική τους μορφή και ως εκ τούτου θα χρεια
στεί μια περαιτέρω εξειδίκευση τους προκειμένου να καταστούν κατάλληλες για
τις εκτιμήσεις του οριακού κόστους των ελληνικών σιδηροδρομικών μεταφο
ρών.
Η βασική υπόθεση που γίνεται στην εξειδίκευση του βραχυχρόνιου οριακού
κόστους των σιδηροδρομικών μεταφορών είναι να θεωρηθεί το κεφάλαιο υποδο
μής στη βραχυχρόνια περίοδο σταθερό. Κατ' αυτό τον τρόπο η επιχείρηση των σι
δηροδρομικών μεταφορών θα περιοριστεί να ελαχιστοποιήσει τα έξοδα της
στους μεταβλητούς μόνο συντελεστές παραγωγής, θεωρώντας το κεφάλαιο υπο
δομής και τις τεχνολογικές μεταβλητές ως δεδομένες και εξωγενώς προσδιορι
ζόμενες. Η υπόθεση αυτή δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα, δεδομέ
νου ότι, όχι μόνο η υποδομή του σιδηρόδρομου είναι δύσκολο να μεταβληθεί σε
τόσο μικρό χρονικό διάστημα, αλλά και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις συνηθί
ζουν να κοστολογούν αφήνοντας σταθερό τον συντελεστή αυτόν της παραγωγής.
Επίσης η βελτίωση και ο καθορισμός του μήκους του δικτύου, καθώς επίσης και
η μέση διάνυσηκαι η σύνθεση του φορτίου αποστολής, που αποτελούν τις τεχνο
λογικές μεταβλητές των σιδηροδρομικών μεταφορών, προσδιορίζονται εξωγε
νώς από τις αποφάσεις της Κυβέρνησης και από τις προτιμήσεις των φορτωτών.
Με βάση την παραπάνω υπόθεση η εξίσωση των σιδηροδρομικών μεταφορών θα
πρέπει να λάβει την παρακάτω μορφή:
C = C(Y E ,Y F ,P,K,t)
(5.14)
όπου:
C = το βραχυχρόνιο μεταβλητό κόστος της επιχείρησης ΟΣΕ,
Υβ = η υπηρεσία μεταφοράς των επιβατών,
Υρ = η υπηρεσία μεταφοράς των εμπορευμάτων,
Κ = το κεφάλαιο υποδομής,
Ρ = το διάνυσμα των τιμών των μεταβλητών συντελεστών παραγωγής, και
t
= το διάνυσμα των τεχνολογικών μεταβλητών.
Η μεταβλητή του προϊόντος μεταφοράς των επιβατών, Υρ, η οποία εκφρά
ζεται σε χιλιομετρικούς επιβάτες, θα πρέπει να εξειδικευθεί με τη βάση δύο ποιο
τικών μεταβλητών: τη μέση διάνυση επιβάτη (ΜΔΕ) και τον λόγο των χιλιομετρι
κών επιβατών προς το μήκος διάνυσης των επιβατών (πυκνότητα επιβατών,
ΕΠΥΚ) σύμφωνα με τη σχέση :
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Y E = WE-f(MAE,EIIYK)

(5.15)

H f θα πρέπει να λάβει τη μορφή της υπερβατικής λογαριθμικής συνάρτησης
προκειμένου να αποφευχθεί η μονοτονικότητα των μεταβλητών της. Η αύξηση
της πυκνότητας κυκλοφορίας των επιβατών θα πρέπει να έχει ευεργετικές επι
δράσεις στο κόστος μεταφοράς τους, από το γεγονός ότι όχι μόνο θα καταστήσει
αποτελεσματικότερη τη χρήση των εφοδίων, αλλά και θα απαιτήσει την περαιτέ
ρω βελτίωση του δικτύου. Η επίδραση όμως της μέσης διάνυσης του επιβάτη στο
κόστος μεταφοράς είναι ασαφής δεδομένου ότι, στην περίπτωση που υπάρχουν
λιγότεροι επιβάτες ανά επιβατοχιλιόμετρο, αυτό θα συντελέσει σε μείωση των
εξόδων εξυπηρέτησης των επιβατών, αλλά παράλληλα η αύξηση της μέσης διά
νυσης θα μειώσει και εκείνες τις υπηρεσίες μεταφοράς τους, οι οποίες προέρχο
νται από τα εισιτήρια διαρκείας.
Η μεταβλητή του προϊόντος μεταφοράς εμπορευμάτων, Υρ, εκφράζεται σε
τονοχιλιόμετρα. Υπάρχει η δυνατότητα διευθέτησης της με τη μέση διάνυση και
τη σύνθεση των εμπορευμάτων, αλλά οι μεταβλητές αυτές έχουν άμεση επίδραση
στην εξίσωση συμμετοχής του συντελεστή και, ως εκ τούτου, είναι προτιμότερο
να περιληφθούν στις τεχνολογικές μεταβλητές, παρά να ενσωματωθούν στο
προϊόν μεταφοράς εμπορευμάτων. Άλλωστε, η προσπάθεια για να γίνει η διά
σπαση του προϊόντος μεταφοράς σε διάφορες κατηγορίες εμπορευμάτων δεν
επιτρέπει την ενσωμάτωση αυτή.
Το κεφάλαιο υποδομής στη βραχυχρόνια περίοδο, που εκτιμάται το κόστος
των σιδηροδρομικών μεταφορών, είναι το κόστος αναπαραγωγής των πάγιων
εγκαταστάσεων και της γραμμής του σιδηρόδρομου κατά την περίοδο αυτή.
Αυτό μπορεί να υπολογιστεί για τις ελληνικές σιδηροδρομικές μεταφορές, εφό
σον ο ΟΣΕ παρέχει στοιχεία τόσο για την καθαρή αξία των περιουσιακών του
στοιχείων, όσο και για τις καθαρές επενδύσεις που γίνονται κάθε έτος. Την εκτι
μώμενη αξία του κόστους αναπαραγωγής για τις ελληνικές σιδηροδρομικές με
ταφορές, η οποία είναι σε τρέχουσες τιμές, αναγάγουμε σε τιμές 1978, εφόσον
την διαιρέσουμε με τον αποπληθωριστή δείκτη του ΑΕΠ για τις σιδηροδρομικές
μεταφορές, ο οποίος έχει βάση το έτος 1978 και παρέχεται από τη Διεύθυνση
Εθνικών Λογαριασμών της ΕΣΥΕ.
Οι μεταβλητοί συντελεστές που χρησιμοποιούνται στην εξίσωση του κό
στους των σιδηροδρομικών μεταφορών είναι : τα εφόδια, η εργασία και τα καύ
σιμα και υλικά. Η εκτίμηση της αξίας των εφοδίων γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο
που γίνεται και η εκτίμηση του κόστους αναπαραγωγής του κεφαλαίου. Τα ανα
γκαία στοιχεία της καθαρής αξίας και των καθαρών επενδύσεων παρέχονται από
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τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΣΕ. Για τον υπολογισμό της τιμής
των εφοδίων χρησιμοποιείται η παρακάτω σχέση:7
Pe = ( r - d > P n
(5.16)
όπου:
d = το ποσοστό απόσβεσης των εφοδίων. Ως ποσοστό απόσβεσης για τον ελ
ληνικό σιδηρόδρομο χρησιμοποιήθηκε το 6%.8
r = το οριακό επιτόκιο της αγοράς κατά το οποίο τα κεφάλαια δανείζονται
μόνο στην περίπτωση που εξασφαλίζεται η αξία των εφοδίων.9 Ως οριακό
επιτόκιο αγοράς χρησιμοποιήθηκε το 4%.
Ρ π = ο αποπληθωριστής δείκτης ΑΕΠ για τις τιμές των σιδηροδρομικών εφο
δίων.
Η εργασία έχει διαιρεθεί σε τρεις κατηγορίες: τη διοικητική εργασία, την ερ
γασία πληρώματος και την εργασία συντήρησης. Το κόστος εργασίας για τις πιο
πάνω τρεις κατηγορίες εργασίας έχει υπολογιστεί από τα αδημοσίευτα στοιχεία
του ΟΣΕ. Τα εργατικά στις παραπάνω κατηγορίες εργασίας έχουν διαιρεθεί με
τον αριθμό των απασχολουμένων στις κατηγορίες αυτές, ο οποίος παρέχεται
από τα αδημοσίευτα στοιχεία της ΕΣΥΕ,10 για να προκύψουν οι μισθοί και τα
ημερομίσθια των κατηγοριών αυτών της εργασίας. Τέλος, τόσο η αξία των καυσί
μων όσο και η τιμή τους παρέχονται από αδημοσίευτες καταστάσεις του ΟΣΕ.
Οι πιο πάνω υπολογιζόμενες τιμές των τριών κατηγοριών εργασίας και
των υλικών και καυσίμων έχουν τεθεί στο μοντέλο του βραχυχρόνιου κόστους
των σιδηροδρομικών μεταφορών υπό τη μορφή δεικτών. Οι δείκτες της εργασίας
έχουν κατασκευαστεί με βάση τη στάθμιση των μισθών και των ημερομισθίων
μιας ευρείας κλίμακας κατηγοριών εργασίας και των τιμών των καυσίμων και
των υλικών με βάση μια αναλυτική κατάσταση προμηθευόμενων καυσίμων και
υλικών. Όλα τα πιο πάνω πρωτογενή στοιχεία παρέχονται από την Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΣΕ.
Τα έξοδα που αναλογούν στις παραπάνω πέντε κατηγορίες των μεταβλη
τών συντελεστών παραγωγής (εφόδια, διοικητική εργασία, εργασία πληρώμα
τος, εργασία συντήρησης, και καύσιμα και υλικά), αποτελούν το λειτουργικό κό7. Βλέπε Friedlaender A.F. and R.H. Spady, Freight transport regulation, 1980, MIT, σ.
219.
8. Πηγή: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΣΕ.
9. Επομένως το επιτόκιο αυτό θα πρέπει να είναι πολύ χαμηλότερο από τα συνήθη επιτόκια.
10. ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς.
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στος της επιχείρησης ΟΣΕ. Από το κόστος αυτό μπορεί να προκύψει το μεταβλη
τό κόστος, εάν αφαιρεθούν οι αποσβέσεις των πάγιων εγκαταστάσεων και των
εφοδίων και προστεθούν οι φόροι επί των μισθών των υπαλλήλων, τα τυχόντα
έξοδα αποζημίωσης που επιβαρύνουν τις λειτουργικές δαπάνες, και η καθαρή μί
σθωση και το τεκμαρτό κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου και των εφοδίων.
Οι μεταβλητές που ερμηνεύουν το επίπεδο τεχνολογίας του σιδηρόδρομου
είναι οι εξής:
ti = το ποσοστό του δικτύου χαμηλής πυκνότητας κυκλοφορίας προς το συνο
λικό δίκτυο,
Ì2 = η μέση διάνυση των εμπορευμάτων, και
t3 = η αναλογία των βιομηχανικών και των αγροτικών και λοιπών προϊόντων.
Τα τονοχιλιόμετρα κατά κατηγορία εμπορευμάτων υπολογίζονται κατά τη
μεθοδολογία του ΟΣΕ από τους χιλιομετρικούς άξονες που αντιστοιχούν στη
μεταφορά της κάθε κατηγορίας εμπορεύματος, εάν πολλαπλασιάσουμε με
αυτούς τη μέση χωρητικότητα ωφέλιμου φορτίου των φορτηγών βαγονιών και
διαιρέσουμε τον μέσο αριθμό των αξόνων που αντιστοιχεί σε κάθε βαγόνι.
Εφόσον εξειδικευθούν όλες οι μεταβλητές της εξίσωσης (5.14), δίνεται σε
αυτήν η υπερβατική λογαριθμική ανάπτυξη για τους λόγους που εξηγήθηκαν στο
Κεφ. 2, έτσι ώστε η μορφή της εκτιμώμενης συνάρτησης του βραχυχρόνιου μετα
βλητού κόστους των σιδηροδρομικών μεταφορών είναι η παρακάτω:
4
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F j v lnYj lnYv

(5.i7)

όπου:
C = το συνολικό μεταβλητό κόστος των σιδηροδρομικών μεταφορών,
Pi = η τιμή των καυσίμων και υλικών (δείκτης),
1?2 - η τιμή της διοικητικής εργασίας (δείκτης),
Ρ3 = η τιμή της εργασίας πληρώματος (δείκτης),
Ρ4 = η τιμή της εργασίας συντήρησης (δείκτης),
Ρ5 = η τιμή των εφοδίων [υπολογιζόμενη με βάση τη σχέση (5.16)],
Υΐ = η υπηρεσία μεταφοράς εμπορευμάτων (τονοχιλιόμετρα),
Υΐ = η υπηρεσία μεταφοράς επιβατών [επιβατοχιλιόμετρα διευθετημένα σύμ
φωνα με τη σχέση (5.15)],
Κ = το κεφάλαιο υποδομής (το κόστος αναπαραγωγής),
ti = η αναλογία του μήκους δικτύου χαμηλής πυκνότητας κυκλοφορίας στο
συνολικό δίκτυο,
t2 = η μέση διάνυση εμπορεύματος με τον σιδηρόδρομο,
tß = η αναλογία των τονοχιλιομέτρων των βιομηχανικών προϊόντων προς τα
τονοχιλιόμετρα των αγροτικών και λοιπών προϊόντων.
Στην πιο πάνω ανάπτυξη της εξίσωσης του μεταβλητού κόστους των σι
δηροδρομικών μεταφορών, όλοι οι συντελεστές αλληλεπίδρασης μεταξύ των
τεχνολογικών μεταβλητών και του κεφαλαίου υποδομής έχουν τεθεί ίσοι με το
μηδέν, προκειμένου να έχουμε ακριβέστερες εκτιμήσεις των υπόλοιπων συντε
λεστών, εφόσον είναι πιθανόν οι ακραίες τιμές των τεχνολογικών μεταβλητών
να επηρεάσουν την αξιοπιστία τους.11
Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές έχουν
σταθμιστεί με τους δειγματικούς τους μέσους, πράγμα το οποίο απαιτεί η υπερ-

11. Επίσης είναι δυνατόν να εξαλειφθούν από την εξίσωση και οι όροι αλληλεπίδρασης
μεταξύ των τεχνολογικών μεταβλητών και του προϊόντος μεταφοράς επιβατών Υ2, εάν υπο
θέσουμε τη διαχώριση των μεταβλητών t και του προϊόντος στη συναρτησιακή μορφή του
κόστους, ως εξής:
lnC (Y l t Υ2, Ρ, Κ, t) = Inf (Υ^ Ρ, Κ, t) + lng (Y l t Y2, Ρ, Κ)
όπου η g μπορεί να θεωρηθεί ως βραχυχρόνια υπερβατική λογαριθμική συνάρτηση κόστους με
μεταβλητές τα προϊόντα, τους σταθερούς συντελεστές και τις τιμές των μεταβλητών συντελε
στών παραγωγής. Η υπόθεση αυτή δεν είναι πολύ περιοριστική, επειδή οι τεχνολογικές συνθή
κες συσχετίζονται κυρίως με τις υπηρεσίες μεταφοράς των εμπορευμάτων.

142

βατική λογαριθμική ανάπτυξη.12 Για τον λόγο αυτό το σύνολο των εκτιμήσεων
στην παρούσα ανάλυση αναφέρεται στο σημείο προσέγγισης των μέσων των με
ταβλητών. Επίσης, για να υπάρχει ομογένεια πρώτου βαθμού στους συντελεστές
της παραγωγής, θα πρέπει να διαιρεθεί τόσο το μεταβλητό κόστος, όσο και οι τι
μές των συντελεστών παραγωγής, με την τιμή του τελευταίου συντελεστή που εί
ναι στη συγκεκριμένη περίπτωση η τιμή των εφοδίων Ρ5.
Την εξίσωση (5.17), σύμφωνα με την θεωρία του Κεφ. 2, εκτιμούμε μαζί με
τις παράγωγες εξισώσεις συμμετοχής:
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Επίσης, για να απλοποιηθεί περαιτέρω το σύστημα των εξισώσεων (5.17)
και (5.18), θα πρέπει να θέσουμε και τους περιορισμούς της συμμετρίας:
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Για την εκτίμηση του συστήματος των πιο πάνω εξισώσεων χρησιμοποιήθη
καν μηνιαία στοιχεία του ελληνικού σιδηρόδρομου κατά την περίοδο 1982-1987.
Στα στοιχεία αυτά έχει γίνει και η κατάλληλη διευθέτηση για την απαλλαγή από τις
επιδράσεις των εποχικών διακυμάνσεων με τη μέθοδο των κινητών μέσων. Το σύ
στημα εκτιμήθηκε με τη μέθοδο FIML, με την υπόθεση ότι τα λάθη των εξισώσεων
κατανέμονται πολυμεταβλητά κανονικά. Η εκτίμηση γίνεται όταν αφεθεί έξω από
το σύστημα μια εξίσωση συμμετοχής κόστους, δεδομένου ότι οι εκτιμητές FIML
είναι ανεπηρέαστοι από την αποβολή μιας εξίσωσης από το σύστημα.14
Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων παρουσιάζονται στους Πίνακες 5.55.10. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στη διευθέτηση των μεταβλητών, έτσι ώστε
η κάθε μια από αυτές να διαιρείται με τον δειγματικό της μέσο, ο οποίος δίνεται
από τον Πίνακα 5.12.
12. Αυτό είναι φανερό, εφόσον η ανάπτυξη μιας συνάρτησης σε υπερβατική λογαριθμική
μορφή αποτελεί μια προσέγγιση δευτεροβάθμιας σειράς Taylor, η οποία αντικαθιστά τα lnPj
μετά lnPi-lnPj, τα lntj μετά Intj- lritj και τα lnYk μετά lnY k -lnYk . Επομένως το σημείο
(Pi, t j, Yk) είναι το σημείο προσέγγισης. Στην παρούσα ανάλυση το σημείο αυτό είναι ο αριθ
μητικός μέσος του διανύσματος (Ρ, t, Υ) (βλέπε παράγραφο 2.2.2.).
13. Με την υπόθεση της συμμετρίας απαλείφεται από το σύστημα ένας μεγάλος αριθμός
όρων, έτσι ώστε οι εκτιμήσεις των υπόλοιπων παραμέτρων να είναι περισσότερο ακριβείς.
14. Βλέπε σχετικά Zellner Α. (1962) και Kmenta J. and R.F. Gilbert (1968).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5
Παράμετροι εξίσωσης κόστους που δεν εμφανίζονται στις εξισώσεις
συμμετοχής των συντελεστών παραγωγής

Παράμετρος

Α

Αι
Α2
Α3
Α4
Α5
Βι
Β2
Gì
G2
G3

Do
W

Doo
Eoi
Εθ2
Ell
E21
E31
Doi
F11
F
22
Fl2

Μεταβλητή*

Σταθερά
Pi (καύσιμα και υλικά)
Ρ 2 (διοικητική εργασία)
Ρ 3 (εργασία πληρώματος)
Ρ 4 (εργασία συντήρησης)
Ρ 5 (εφόδια)
Ύΐ (χιλιομετρικοί τόνοι)
Υ 2 (χιλιομετρικοί επιβάτες)
ti (αναλογία μήκους δικτύου με
χαμηλή πυκνότητα κυκλοφορίας)
ΐ2 (μέση διάνυση)
t 3 (αναλογία σύνθεσης του προϊόντος
σε βιομηχανικά και αγροτικά)
Κ (κεφάλαιο υποδομής)
Μ.Δ.Ε. (μέση διάνυση επιβάτη)
1/2 (Κ) 2
ΚΥι
ΚΥ2
tiYi

ι,Υι
t 3 Yi
»1
1/2 (Υι) 2
1/2 (Υ 2 ) 2
ΥιΥ 2

R 2 = 0,8954
RMSE = 0,0281
LLF = 733,97
* Χάριν απλουστεύσεως παραλείπεται το σύμβολο In.
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Αξία

Μέση απόκλιση
(Standard error)

0,3579
0,1894
0,1351
0,1619
0,3310
0,1826
0,0656
0,0475

0,0097
0,0045
0,0067
0,0051
0,0071
0,0033
0,0347
0,0379

0,2891
-0,0213

0,1411
0,0373

0,1069
-0,1000
0,0579
-0,0329
0,1204
0,0417
-0,1798
0,1264
0,1163
-Ό.0738
-0,2745
-0,5068
0,0384

0,0488
0,0104
0,0394
0,0267
0,0398
0,0476
0,6645
0,1805
0,2328
0,0766
0,3200
0,3219
0,3039

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6
Παράμετροι εξίσωσης συμμετοχής των καυσίμων και υλικών στο κόστος

Παράμετρος

Αι
An
Α12
Α
ΐ3
Α14

AM

Ιιο
In
Il2
Il3
Hi,
Η12

Μεταβλητή*

Σταθερά
Pi (καύσιμα και υλικά)
Ρ 2 (διοικητική εργασία)
Ρ 3 (εργασία πληρώματος)
Ρ 4 (εργασία συντήρησης)
Ρ 5 (εφόδια)
Κ (κεφάλαιο υποδομής)
ti (αναλογία δικτύου χαμηλής
πυκνότητας κυκλοφορίας)
Î2 (μέση διάνυση)
ι3 (σύνθεση μεταφερόμενου προϊόντος)
Υ 1 (χιλιομετρικοί τόνοι)
Υ2 (χιλιομετρικοί επιβάτες)

Αξία

Μέση απόκλιση
(Standard error)

0,1894
0,0331
-0,0502
0,0270
-0,0283
0,0185
-0,0025

0,0045
0,0100
0,0094
0,0098
0,0110
0,0076
0,0005

0,0129
-Ο.0009
-0,0015
0,0058
0,0027

0,0085
0,0034
0,0043
0,0027
0,0018

* Χάριν απλουστεύσεως παραλείπεται το σύμβολο In.

Ο Πίνακας 5.5 δείχνει ότι το συνολικό μεταβλητό κόστος των ελληνικών
σιδηροδρομικών μεταφορών επιβαρύνεται με καύσιμα και υλικά κατά 18,9%,
με διοικητική εργασία κατά 13,5%, με εργασία πληρώματος κατά 16,19%, με
εργασία συντήρησης κατά 33,10% και με εφόδια κατά 18,26%. Η ελαστικότητα
του κόστους σε σχέση με τους χιλιομετρικούς τόνους είναι 0,0656 και σε σχέση
με τους χιλιομετρικούς επιβάτες 0,0475. Τούτο σημαίνει ότι μια αύξηση του
εμπορευματικού έργου κατά 10% θα αυξήσει το μεταβλητό κόστος κατά 0,6%,
και μια αύξηση του επιβατικού μεταφορικού έργου κατά 10% θα αυξήσει το με
ταβλητό κόστος κατά 0,48%. Οι πολύ μικρές επιδράσεις των αυξήσεων του με
ταφορικού έργου στο μεταβλητό κόστος εξηγούνται από το γεγονός ότι η πλη
ρότητα του ελληνικού σιδηρόδρομου είναι πολύ μικρή και με την αύξηση του
μεταφορικού έργου γίνεται αποτελεσματικότερη χρήση των εφοδίων.
Οι αυξήσεις των τεχνολογικών μεταβλητών επενεργούν αυξητικά στο κό
στος, εκτός από τη μέση διάνυση, της οποίας η επενέργεια στο κόστος είναι πολύ
μικρή και στατιστικά ασήμαντη. Τη μεγαλύτερη επίδραση στο κόστος έχει το
τμήμα του δικτύου που έχει χαμηλή πυκνότητα κυκλοφορίας. Η αύξηση της
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7
Παράμετροι εξίσωσης συμμετοχής της διοικητικής εργασίας στο κόστος

Μεταβλητή*

Παράμετρος

Α2
Α

21

Α

22

Α23
Α

24

Α

25

*20

hl
Ϊ22
Ι23

Η2ι
Η22

Σταθερά
Pj (καύσιμα και υλικά)
Ρ 2 (διοικητική εργασία)
Ρ 3 (εργασία πληρώματος)
Ρ 4 (εργασία συντήρησης)
Ρ 5 (εφόδια)
Κ (κεφάλαιο υποδομής)
ti (αναλογία δικτύου χαμηλής
πυκνότητας κυκλοφορίας)
ι2 (μέση διάνυση)
t 3 (σύνθεση μεταφερόμενου προϊόντος)
Υ] (χιλιομετρικοί τόνοι)
Υ2 (χιλιομετρικοί επιβάτες)

Αξία

Μέση απόκλιση
(Standard error)

0,1351
-0,0502
0,0798
-0,0257
0,0658
-0,0698
-0,0003

0,0067
0,0094
0,0327
0,0158
0,0252
0,0106
0,0004

-0,0009
-0,0019
-0,0005
0,0027
-0,0001

0,0034
0,0030
0,0029
0,0018
0,0025

* Χάριν απλουστεύσεως παραλείπεται το σύμβολο In.

αναλογίας των βιομηχανικών προϊόντων προς τα μη βιομηχανικά αυξάνει το
κόστος, ενώ η αύξηση του κεφαλαίου υποδομής προκαλεί μείωση του.
Από τις εκτιμήσεις των παραμέτρων του συστήματος των εξισώσεων
(5.17) και (5.18) και με βάση τις σχέσεις:

Ei

=M
Ai

+

Ai-l

ε;ί =

AÌ-AJ

+1

προκύπτουν οι ελαστικότητες ζήτησης των τιμών των συντελεστών παραγωγής
καθώς και οι ελαστικότητες υποκατάστασης, οι οποίες παρουσιάζονται στον
Πίνακα 5.11. Στον πίνακα αυτόν παρατηρείται υψηλή ελαστικότητα τιμής
στην εργασία συντήρησης, στην εργασία πληρώματος και στα καύσιμα, ενώ στα
εφόδια η ελαστικότητα είναι πολύ χαμηλή. Επίσης υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ των ζευγών των συντελεστών: καύσιμα και υλικά-διοικητική εργα
σία, διοικητική εργασία-εργασία πληρώματος και διοικητική εργασία-εφόδια.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8
Παράμετροι εξίσωσης συμμετοχής της εργασίας πληρώματος στο κόστος

Παράμετρος

Α3
Α

31

Α

32

Α

33

Aj4
Α35
^0
Ι31
Ι32
*33

Η31
Η

32

Μεταβλητή*

Σταθερά
Pi (καύσιμα και υλικά)
Ρ 2 (διοικητική εργασία)
Ρ 3 (εργασία πληρώματος)
Ρ 4 (εργασία συντήρησης)
Ρ 5 (εφόδια)
Κ (κεφάλαιο υποδομής)
tj (αναλογία δικτύου χαμηλής
πυκνότητας κυκλοφορίας)
Î2 (μέση διάνυση)
t 3 (σύνθεση μεταφερόμενου προϊόντος)
Y t (χιλιομετρικοί τόνοι)
Υ2 (χιλιομετρικοί επιβάτες)

Αξία

Μέση απόκλιση
(Standard error)

0,1619
0,0270
-0,0257
-0,0008
-0,0463
0,0458
0,0018

0,0051
0,0098
0,0158
0,0200
0,0168
0,0089
0,0005

-0,0015
-0,0005
0,0016
0,0020
-0,0014

0,0043
0,0029
0,0046
0,0025
0,0029

* Χάριν απλουστεύσεως παραλείπεται το σύμβολο In.

Στους άλλους συνδυασμούς των ζευγών, οι συντελεστές είναι υποκατάστατοι,
με ιδιαίτερα μεγάλη υποκατάσταση μεταξύ της διοικητικής εργασίας και της ερ
γασίας συντήρησης, της εργασίας πληρώματος και των εφοδίων και της εργα
σίας συντήρησης και των εφοδίων.
5.2.2.2. Η παραγωγή των καμπυλών προσφοράς
Για την παραγωγή των καμπυλών προσφοράς των σιδηροδρομικών μετα
φορών θα πρέπει να υπολογιστούν οι καμπύλες του οριακού και του συνολικού
15
κόστους. Το συνολικό μεταβλητό κόστος για την επιχείρηση των ελληνικών σι
δηροδρομικών μεταφορών μπορεί εύκολα να προκύψει από τη σχέση:
C = exp(lnC)-P5-X

(5.19)

15. Για την παραγωγή των καμπυλών οριακού κόστους των σιδηροδρομικών μεταφορών
ακολουθήθηκε η μεθοδολογία του Michaels L.P. (1978).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.9
Παράμετροι εξίσωσης συμμετοχής της εργασίας συντήρησης στο κόστος

Παράμετρος

Α4
Α

41

Α42
Α43
Α44

Α45
^40

Î41
142
Ϊ43

Η41
Η

42

Μεταβλητή*

Σταθερά
Pi (καύσιμα και υλικά)
Ρ 2 (διοικητική εργασία)
Ρ 3 (εργασία πληρώματος)
Ρ 4 (εργασία συντήρησης)
Ρ 5 (εφόδια)
Κ (κεφάλαιο υποδομής)
tj (αναλογία δικτύου χαμηλής
πυκνότητας κυκλοφορίας)
t 2 (μέση διάνυση)
t 3 (σύνθεση μεταφερόμενου προϊόντος)
Υ ι (χιλιομετρικοί τόνοι)
Υ 2 (χιλιομετρικοί επιβάτες)

Αξία

Μέση απόκλιση
(Standard error)

0,3310
-0,0283
0,0658
-0,0463
-Ό,1311
0,1400
-0,0008

0,0070
0,0110
0,0252
0,0168
0,0285
0,0127
0,0007

0,0097
-0,0050
0,0035
0,0011
-0,0072

0,0126
0,0054
' 0,0070
0,0038
0,0041

* Χάριν απλουστεύσεως παραλείπεται το σύμβολο In.

όπου:
Ρ5

= η τιμή των εφοδίων, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη στάθμιση των
υπόλοιπων συντελεστών παραγωγής,
exp(lnC) = ο αντιλογάριθμος του InC, και
λ
= ο συντελεστής διευθέτησης του κόστους στο επιθυμητό επίπεδο.ι6
Το οριακό κόστος έχει εκτιμηθεί στο επίπεδο των συνολικών εμπορευμα
τικών μεταφορών. Προκειμένου όμως να δοθεί μια αντιστοιχία με τη ζήτηση
των σιδηροδρομικών μεταφορών, θα πρέπει να διαιρεθεί αυτό σε οριακό κόστος
των μεταφορών των βιομηχανικών προϊόντων και σε οριακό κόστος των μετα
φορών των αγροτικών και λοιπών προϊόντων. Τούτο είναι δυνατό να γίνει από

16. Ο συντελεστής αυτός καθορίζεται από τον λόγο του επιθυμητού κόστους προς το
εκτιμώμενο κόστος. Για τις ελληνικές σιδηροδρομικές μεταφορές, η τιμή του εκτιμάται σε
1,015.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.10
Παράμετροι εξίσωσης συμμετοχής των εφοδίων στο κόστος

Μεταβλητή*

Παράμετρος

Α5

Α5ι
Α

52

Α

53
Α54
Α55

Ι»

hl
Ι52
153

Η5ι
Η

52

Σταθερά
Ρ | (καύσιμα και υλικά)
Ρ 2 (διοικητική εργασία)
Ρ 3 (εργασία πληρώματος)
Ρ 4 (εργασία συντήρησης)
Ρ 5 (εφόδια)
Κ (κεφάλαιο υποδομής)
tj (αναλογία δικτύου χαμηλής
πυκνότητας κυκλοφορίας)
t 2 (μέση διάνυση)
t 3 (σύνθεση μεταφερόμενου προϊόντος)
Υ γ (χιλιομετρικοί τόνοι)
Υ 2 (χιλιομετρικοί επιβάτες)

Αξία

Μέση απόκλιση
(Standard error)

0,1826
0,0185
-0,0698
0,0458
0,1400
0,1345
0,0018

0,0327
0,0076
0,0106
0,0089
0,0127
0,0178
0,0014

-0,0209
-0,0083
-0,0031
-0,0116
0,0062

0,0176
0,0106
0,0089
0,0067
0,0079

Χάριν απλουστεύσεως παραλείπεται το σύμβολο In.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.11
Βραχυχρόνιες ελαστικότητες ζήτησης των συντελεστών και Allen-Uzawa
ελαστικότητες υποκατάστασης στο σημείο προσέγγισης των μέσων

Καύσιμα και
υλικά

Καύσιμα και υλικά
Εργασία
Διοικητική
Πληρώματος
Συντήρησης
Ελαστικότητα
ίδιας τιμής
συντελεστή

_

-0,6358

Εργασία
Διοικητική
-0,9619

Πληρώματος Συντήρησης

Εφόδια

1,8805

0,5486

1,5349

-

-0,1750
-

2,4714
0,1360
-

-1,8294
2,5492
3,3163

-0,2742

-0,8430

-1,0651

-0,0808
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τη συνάρτηση του οριακού κόστους για τη μεταφορά του συνολικού προϊόντος,
εφόσον αυτή περιέχει τη μεταβλητή Τ3, η οποία είναι ο λόγος των μεταφερόμε
νων βιομηχανικών προς τα μεταφερόμενα αγροτικά και λοιπά προϊόντα. Δηλα
δή η συνάρτηση του οριακού κόστους των σιδηροδρομικών μεταφορών είναι
μια σύνθετη συνάρτηση και ως εκ τούτου θα πρέπει να έχουμε:17
MC

- d C - d C θ InC dlnYi d Y] + d C d InC dlnt3
dYlB ainC 'dlnYi ' d Yi 'dY 1B dlnC ' dlnt3 dY\B
, ç _ 31nC

_ ç _ dhiC

Yi 'ainYi

YIB aint3

is
(5.20)

οπού:
C = το μεταβλητό κόστος των σιδηροδρομικών μεταφορών,
Υΐ = το σύνολο των εμπορευμάτων που μεταφέρονται με σιδ/μο,
ΥΐΒ= τα βιομηχανικά εμπορεύματα που μεταφέρονται με σιδ/μο.
Αναλύοντας τις ελαστικότητες του δεύτερου μέλους της (5.20) έχουμε:

17. Για τη διαφόριση των συνθέτων συναρτήσεων βλέπε: Spiegel M.R. (1963), Theory
and Problems of Advanced Calculus, Schaum Pubi. Co, New York, σ. 107.
18. Για την απλοποίηση του δεύτερου μέλους της (5.20), θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι
σχέσεις:
dlnYj _ 1
d Yi

dC

Yi

_c

d InC "

Ακόμα, επειδή: Yj = Y 1 B + Y i A , θα ισχύει και η σχέση:
3Υι _
aYiB

1

Τέλος επειδή έχουμε:
1 3 = ( Υ , Β / Υ Ι Α ) / (ΫΙΒ/ΫΙΑ), τότε: lnt 3 = l n Y 1 B - l n Y 1 A - l n (Ϋ,Β/ΫΙΑ),

και επομένως:
θ lnt3 _ 31nYiB _ 1
d InYiB
θ YIB YIB
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.12
OL τιμές των μεταβλητών του μοντέλου οριακού κόστους των ελληνικών
σιδηροδρομικών μεταφορών κατά το έτος 1987

Μεταβλητή

Pj*

Ρ2*
ρ3*
Ρ4*
ρ5
Κ
ti

h
h

ΜΔΕ
Yl

γ2

Μονάδα μέτρησης

Καύσιμα και υλικά
δείκτης
"
Διοικητική εργασία
"
Εργασία πληρώματος
"
Εργασία συντήρησης
Μ
Τιμή εφοδίων
εκατ. δρχ. (1978)
Κεφάλαιο υποδομής
Αναλογία δικτύου
χαμηλής κυκλοφορίας
%
χιλιο/τρα
Μέση διάνυση τόνου
Αναλογία σύνθεσης προϊόντος
%
Μέση διάνυση επιβάτη
χιλιο/τρα
εκατ.
Χιλιομετρικοί τόνοι
Χιλιομετρικοί επιβάτες
"

Μέσος
σταθμικός

Δειγματικός
μέσος

0,962
1,081
0,934
0,930
121,432
711,100

0,913
1,064
0,896
0,876
113,773
517,100

0,332
234,6
0,369
94,4
59,97
119,62

0,329
229,1
0,399
93,2
92,16
149,83

Έχουν σταθμιστεί με την τιμή Ρ 5 .

• i M L s Βι+ Υ HÜ In Pi + y Ejilntj + EoilnK
ainYi
i=i
j=i
+ F 1 ilnY 1 +Fi 2 lnY 2

(5.21)

και:
^ ^ - = 0 3 + j Ü3lnPi + E 3 i l n Y i
d lnt3
i=ι

(5.22)

Επομένως, το οριακό κόστος για τη μεταφορά των βιομηχανικών προϊό
ντων με τον σιδηρόδρομο μπορεί να γραφεί:
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MCm = - ^ - = Ç Bi+ J Ηϋ1ηΡΐ+ Σ Ejilntj + EoilnK
ÔYIB

YlL

j=i

i=l

+ FnlnYi+Fi2lnY2

YlB

G 3 + 2 Ii 3 lnPi + E 3 ilnY 1 (5.23)
i=l

ενώ το C μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση (5.19).
Κατά τον CÒLO τρόπο μπορεί να παραχθεί και η εξίσωση του οριακού κό
στους για τις σιδηροδρομικές μεταφορές των αγροτικών και λοιπών προϊό
ντων. Δηλαδή:
MC

-

dC

aYiA

-

dC

dlnC

aine ' ainYï

dlnYi

θΥι

ÔY1

ÔYÎA

+

dC

d InC

aint3

aine ' aint3 ' aYIB

e _£_

aine _ c aine
Yl'ainYï YiA*aint3

(5.24)

Τότε η εξίσωση του οριακού κόστους για τις μεταφορές με τον σιδηρόδρο
μο των αγροτικών και λοιπών προϊόντων θα είναι:
4

3

MC 1 A = ^ = - Ç Β ι + J H u l n P i + J Ejilntj+EoilnK
θΥΐΑ Υι
i=l
j=l
+ FnlnYi+Fi2lnY2

Ç_ G3+ Y I i 3 l n P i + E 3 i l n Y 1 (5.25)
i=l
YlA

Με βάση τις σχέσεις (5.23) και (5.25) καθώς και τη σχέση (5.19), η οποία
προσδιορίζει το C, είναι εύκολο να παραχθούν οι καμπύλες οριακού κόστους
των ελληνικών σιδηροδρομικών μεταφορών των βιομηχανικών και των αγροτι
κών και λοιπών προϊόντων. Εκείνο το οποίο θα χρειαστεί να γίνει είναι να με
ταβάλλουμε τις ποσότητες των παραπάνω κατηγοριών εμπορευμάτων και να
υπολογίζουμε σε κάθε μεταβολή, μέσω των σχέσεων (5.23) και (5.25), το αντί
στοιχο οριακό κόστος, αφήνοντας σταθερές όλες τις άλλες μεταβλητές εκτός
από τη μεταβλητή t 3 (τον λόγο των αποστολών των βιομηχανικών προς τις απο152

στολές των αγροτικών και λοιπών προϊόντων), η οποία θα πρέπει να αναπρο
σαρμόζεται σε κάθε μεταβολή του επιπέδου του προϊόντος.
Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι οι πιο πάνω προκύπτουσες καμπύλες
οριακού κόστους είναι και καμπύλες προσφοράς για τον κλάδο των ελληνικών
σιδηροδρομικών μεταφορών, εφόσον ο κλάδος αυτός αποτελείται από μια μόνο
επιχείρηση, τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ).
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.3
Οι καμπύλες οριακού κόστους των ελληνικών
σιδηροδρομικών μεταφορών το έτος 1987
Δρχ./τον/τρο
9.0

Βιομηχανικά
προϊόντα
Αγροτικά και
λοιπά προϊόντα

1250

1500
Τονοχιλιόμετρα (εκατ.)

Στο Διάγραμμα 5.3 απεικονίζονται οι καμπύλες του οριακού κόστους των
ελληνικών σιδηροδρομικών μεταφορών των βιομηχανικών και των αγροτικών
και λοιπών προϊόντων. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα αυτό, η μορφή μετα
ξύ των πιο πάνω καμπυλών είναι διαφορετική και το οριακό κόστος των μετα
φορών των αγροτικών και λοιπών προϊόντων είναι μικρότερο, σε όλη την κλί
μακα του προϊόντος, από το οριακό κόστος των μεταφορών των βιομηχανικών
προϊόντων. Η διαφορετική μορφή των καμπυλών αποδίδεται στις διαφορές
των κομίστρων και των μεταφορικών έργων σε συνδυασμό με τις διαφορές των
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επιδράσεων των ποιοτικών χαρακτηριστικών στην κάθε κατηγορία αποστολής.
5.2.3. Η ανάπτυξη των συναρτήσεων οριακού κόστους και η παραγωγή των κα
μπυλών προσφοράς της ελληνικής βιομηχανίας μεταφορών με φορτηγά
5.2.3.1. Η ανάπτυξη και εκτίμηση των συναρτήσεων οριακού κόστους
Ο κλάδος των υπεραστικών μεταφορών με φορτηγά μπορεί να διαιρεθεί σε
κάθε χώρα γενικά σε τρεις κατηγορίες: τις ελεγχόμενες δημοσίας χρήσεως μετα
φορές, τις ιδιωτικές μεταφορές και τις ελεύθερες κυβερνητικού ελέγχου μεταφο
ρές. Οι ιδιωτικές μεταφορές εκτελούνται από τα ιδιωτικής χρήσεως φορτηγά
αυτοκίνητα των διαφόρων βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων με σκο
πό τη διάθεση των προϊόντων τους και ως εκ τούτου δεν είναι μισθωμένες μετα
φορές, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες των μεταφορών είναι μισθωμένες.
Οι μισθωμένες μεταφορές μπορούν πάλι να διαιρεθούν σε δύο κατηγορίες:
στις κοινές μεταφορές και στις συμβασιακές μεταφορές. Οι τελευταίες προορί
ζονται να εξυπηρετήσουν ένα περιορισμένο αριθμό φορτωτών και εκτελούνται
με ειδικό συμβόλαιο υπό την εποπτεία της Κυβέρνησης. Η κατηγορία των κοι
νών μεταφορών διακρίνεται περαιτέρω, ανάλογα με το είδος των εμπορευμά
των που μεταφέρουν τα φορτηγά, σε μεταφορές γενικού φορτίου και σε μεταφο
ρές ειδικού φορτίου, ενώ, ανάλογα με τα δρομολόγια που εκτελούν, σε
μεταφορές κανονικών δρομολογίων και σε μεταφορές ακανόνιστων δρομολο
γίων. Οι μεταφορές που γίνονται σε ένα δίκτυο ακανόνιστων δρομολογίων,
όπως είναι κυρίως αυτές των ειδικών εμπορευμάτων (αυτοκίνητα, οικιακά αγα
θά, πετρελαιοειδή, κατεψυγμένα προϊόντα κτλ.), είναι φανερό ότι προσανατο
λίζονται προς την κατηγορία των μεταφορών πλήρους φορτίου. Οι μεταφορές
αυτές είναι οι πιο κατάλληλες για να ανταγωνιστούν τις σιδηροδρομικές μετα
φορές, γιατί χαρακτηρίζονται ως μεταφορές χαμηλού κόστους από το γεγονός
ότι εξοικονομείται κόστος από αυτές, τόσο από τις πλήρους φορτίου αποστο
λές, όσο και από τη δυνατότητα των μεταφορέων να ελαχιστοποιούν το κόστος
των σταθμών με την ευχέρεια της επιλογής που έχουν στα δρομολόγια.
Οι ελληνικές υπεραστικές μεταφορές με φορτηγά είναι κατά το πλείστον
μεταφορές γενικού φορτίου. Επειδή όμως διεξάγονται κατά κανόνα μεταξύ των
μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας, τα φορτηγά εξασφαλίζουν υψηλά φορτία
επιστροφής και μεγάλη πληρότητα. Εκείνο το στοιχείο που υπάρχει στις ελλη
νικές μεταφορές των φορτηγών και έρχεται να αντισταθμίσει το υψηλό κόστος
διεξαγωγής τους, που οφείλεται στην κακή οργάνωση τους, είναι η ύπαρξη με154

γάλου αριθμού ατομικών επιχειρήσεων φορτηγών. Ο μεγάλος αυτός κατακερ
ματισμός της βιομηχανίας των ελληνικών μεταφορών με φορτηγά σε μικρές
ατομικές επιχειρήσεις επιδρά ευνοϊκά στο μεταφορικό κόστος. Πράγματι ο κά
θε ιδιοκτήτης φορτηγού, εκτός από το γεγονός ότι μπορεί εύκολα να προσαρμο
στεί σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες των μεταφορών, μπορεί
επιπλέον να χρησιμοποιήσει φθηνότερη εργασία και χαμηλότερες αποδόσεις κε
φαλαίου από ό,τι οι μεταφορείς των μη πλήρους φορτίου αποστολών, οι οποίοι
οργανώνονται σε μεγάλες μεταφορικές επιχειρήσεις.19
Επειδή η βιομηχανία των μεταφορών με φορτηγά χαρακτηρίζεται από σχε
τικά μικρό κεφάλαιο, στην εκτίμηση του οριακού κόστους των μεταφορών
αυτών χρησιμοποιήθηκε η μακροχρόνια συνάρτηση κόστους, με την υπόθεση ότι
οι μεταφορικές επιχειρήσεις μπορούν να διευθετήσουν τον εξοπλισμό τους στο
άριστο επίπεδο σε σχετικά βραχύ χρονικό διάστημα. Επίσης η τεχνολογία εξει
δικεύεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα χαρακτηριστικά αποστολής να εισέλθουν
απευθείας στη συνάρτηση κόστους.20 Επομένως η γενική μορφή της εκτιμώμενης
συνάρτησης κόστους των μεταφορών με φορτηγά, δίνεται από την παρακάτω
σχέση:
C = C(Y,P,t)
(5.26)
όπου :
C = το μακροχρόνιο συνολικό κόστος,

19. Για περαιτέρω ανάλυση του ρόλου των ατομικών ιδιοκτητών φορτηγών στη βιομηχα
νία μεταφορών με φορτηγά βλέπε: Wyckoff D.D. and Maister (1975).
20. Για μια εκτενέστερη ανάλυση των οικονομετρικών εκτιμήσεων των συναρτήσεων κό
στους των μεταφορών με φορτηγά βλέπε: Spady R.H. and Friedlaender A.F. (1978) καθώς επί
σης και Spady R.H. (1979).
Συνοπτικά αναφέρεται εδώ ότι στις εκτιμήσεις των μοντέλων κόστους μεταφορών με
φορτηγά αυτοκίνητα, οι όροι αλληλεπίδρασης μεταξύ των τιμών των συντελεστών παραγωγής
και των λειτουργικών χαρακτηριστικών, Pj.tj, είναι γενικά στατιστικά σημαντικοί, πράγμα το
οποίο δείχνει ότι η τεχνολογία δεν είναι διαχωρίσιμη από τα λειτουργικά χαρακτηριστικά.
Επίσης οι όροι αλληλεπίδρασης μεταξύ των τιμών των συντελεστών παραγωγής και του προϊ
όντος είναι γενικά στατιστικά σημαντικοί. Αυτό δείχνει ότι η παραγωγή είναι μη ομοθετική και
μη διαχωρίσιμη.
Επομένως από τα πιο πάνω προκύπτει ότι δεν μπορούμε να γενικεύσουμε σφαιρικά για
τη φύση της τεχνολογίας και των οικονομιών μεγέθους, επειδή οι ελαστικότητες κόστους δεν
μεταβάλλονται μόνο με το επίπεδο του προϊόντος αλλά επίσης και με το επίπεδο των τιμών των
συντελεστών παραγωγής και το επίπεδο των λειτουργικών χαρακτηριστικών. Κατά συνέπεια η
εξειδίκευση της: C = C (Υ, Ρ, t) είναι προτιμότερη της εξειδίκευσης: C = C [Y, cp(t), Ρ],
η οποία ισχύει στις σιδηροδρομικές μεταφορές.
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Y = το προϊόν σε τονοχιλιόμετρα,
Ρ = το διάνυσμα των τιμών των συντελεστών παραγωγής,
t = το διάνυσμα των χαρακτηριστικών αποστολής.
Στη συνάρτηση (5.26) δίνουμε την υπερβατική λογαριθμική μορφή:
lnC(Y,P,t) = A + j A i l n P i + j G j l n t j
i

j

+ BlnY+l23;Ai k lnP i lnP k
2

i k

+ 22 I iJ l n P i l n t J + I H i y l n P i l n Y
i

j

i

+ J Ejy lntj lnY + 1 FYY lnY lnY

(5.27)

όπου κάθε μεταβλητή έχει σταθμιστεί με τον δειγματικό της μέσο. Στην εξίσωση
(5.27) έχουν προστεθεί και οι παρακάτω περιορισμοί προκειμένου να εξασφα
λιστεί η γραμμική ομογένεια στις τιμές των συντελεστών παραγωγής :
jAi=l

2

i

A i k = 0

Υ"* κάθε k

i

Jlij =0

για κάθε]"

(5.27α)

i

καθώς επίσης και οι παρακάτω συνθήκες συμμετρίας :
Aik = Aki

(5.27β)

Εάν οι μεταφορικές επιχειρήσεις ελαχιστοποιούν το κόστος τους, τότε θα
ισχύει το λήμμα του Shephard:
— - = ζ\
θΡ
1

για κάθε i
(5.28)

Επίσης από την εξίσωση (5.27) μπορούν να προκύψουν οι παρακάτω εξι
σώσεις συμμετοχής των συντελεστών παραγωγής στο κόστος:
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ainC(Y,p,t) _ac(Y,p,t) Pj _PJZJ
dlnPi

d?i

"C

_S,

C

= Ai + 2 A i k lnP k + 2 Iij In tj + Hi lnY + ε{
k
J

(5.29)

όπου ει το τυχαίο σφάλμα.
Επειδή το άθροισμα των συμμετοχών των συντελεστών παραγωγής στο
κόστος είναι η μονάδα, έπεται ότι Υ ει = 0, έτσι ώστε ο πίνακας των δια1

κυμάνσεων - συνδιακυμάνσεων των λαθών να είναι μηδενικός. Εάν τα πιο πάνω
λάθη κατανέμονται κανονικά πολυμεταβλητά, η μέθοδος της μέγιστης πιθανό
τητας (maximum likelihood) μπορεί να εφαρμοστεί στο σύστημα των εξισώσε
ων (5.27) και (5.29), αφήνοντας μια εξίσωση συμμετοχής έξω από το σύστημα.21
Τότε οι προκύπτουσες εκτιμήσεις είναι ανεπηρέαστες από την αποβολή της πα
ραπάνω εξίσωσης, ασυμπτωτικά κανονικές και ασυμπτωτικά αποτελεσματικές
(efficient).
ΙΊα να εκτιμηθεί όμως το σύστημα των εξισώσεων (5.27) και (5.29), θα
πρέπει να εξειδικευθούν το κόστος, οι τιμές των συντελεστών παραγωγής και οι
τεχνολογικές μεταβλητές που περιέχονται σε αυτό.
Το συνολικό κόστος της κάθε επιχείρησης μεταφορών με φορτηγά υπολο
γίζεται από το άθροισμα του κόστους της εργασίας, των καυσίμων και υλικών,
των φόρων επί των καυσίμων και των λοιπών εξόδων. Η τελευταία κατηγορία
των εξόδων αποτελείται κυρίως από την απόσβεση, τα έξοδα συντήρησης του
κεφαλαίου και το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου, το οποίο περιλαμβάνεται
στην εξίσωση του κόστους, εφόσον υποθέσαμε ότι στην περίπτωση των μεταφο
ρών με φορτηγά αυτή λαμβάνεται σε μακροχρόνια βάση.
Στη συνάρτηση κόστους των ελληνικών μεταφορών με φορτηγά περιλαμ
βάνονται τρεις συντελεστές παραγωγής: η εργασία, τα καύσιμα και υλικά, και το
κεφάλαιο. Η μίσθωση οχημάτων στις ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις φορ
τηγών είναι περιορισμένη, εφόσον οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις αυτές
χρησιμοποιούν για τις μισθωμένες μεταφορές ιδιόκτητα οχήματα. Ως εκ τούτου
η μεταβλητή αυτή παραλείπεται από την εξίσωση κόστους των μεταφορών
αυτών. Η τιμή εργασίας για την κάθε επιχείρηση υπολογίζεται από τα συνολικά
έξοδα εργασίας διαιρούμενα με τον αριθμό των απασχολουμένων στην επιχεί21. Για περισσότερη ανάλυση της μεθόδου αυτής της εκτίμησης βλέπε: Berndt Ε. and
Savin Ν.Ε. (1975).
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ρήση. Η τιμή των καυσίμων και υλικών υπολογίζεται από την αξία των κατανα
λισκόμενων καυσίμων διαιρούμενη με το σύνολο των οχηματοχιλιομέτρων.
Τέλος, η τιμή του κεφαλαίου υπολογίζεται από το άθροισμα των εξόδων από
σβεσης και συντήρησης του κεφαλαίου διαιρουμένων με την αξία του κεφαλαί
ου της κάθε επιχείρησης. Στην τιμή αυτή προστίθεται και το κόστος ευκαιρίας
του κεφαλαίου, το οποίο εκτιμάται στην ελληνική αγορά κεφαλαίου σε 11,5%.Μ
Στην περίπτωση των ελληνικών μεταφορών με φορτηγά, οι οποίες κατά το
πλείστον χαρακτηρίζονται ως μεταφορές γενικών εμπορευμάτων μη πλήρους
φορτίου, τα παρακάτω συσχετιζόμενα με το προϊόν τεχνολογικά χαρακτηριστι
κά θα πρέπει να θεωρηθούν ως λειτουργικά χαρακτηριστικά και να περιλη
φθούν στη συνάρτηση κόστους:
ti = το μέσο φορτίο ανά όχημα (τόνοι/όχημα),
t2 = η μέση διάνυση (τονοχιλιόμετρα/τόνοι).
t3 = ο συντελεστής πληρότητας (προσφερθέντα τονοχιλιόμετρα/πραγματοποιηθέντα τονοχιλιόμετρα).
Η εκτίμηση της συνάρτησης κόστους των ελληνικών μεταφορών με φορτη
γά έγινε με cross-section στοιχεία του έτους 1987 των 49 μεγαλύτερων επιχει
ρήσεων μεταφορών με φορτηγά, οι οποίες τηρούν τις προϋποθέσεις του
Ν.383/86 και εκτελούν υπεραστικές μεταφορές κατά προτίμηση στους άξονες
Αθηνών - Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης, Θεσσαλονίκης Ειδομένης και Θεσσαλονίκης- Φλώρινας, όπου διεξάγεται το μεγαλύτερο χερ
σαίο εμπορευματικό μεταφορικό έργο της χώρας και επιπλέον συνυπάρχουν τα
δύο δίκτυα των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών: το σιδηροδρομικό κα
νονικού πλάτους και το οδικό.
Τα στοιχεία του κόστους συγκεντρώθηκαν από τα λογιστικά βιβλία και τις
καταστάσεις των πιο πάνω επιχειρήσεων. Η εξειδίκευση των λειτουργικών με
ταβλητών βασίστηκε σε πρωτογενή στοιχεία για το μεταφορικό έργο, τα δρομο
λόγια και τον αριθμό των φορτηγών, τα οποία παρέχονται από τις πιο πάνω

22. Ως κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου στην Ελλάδα έχει θεωρηθεί η οριακή αποδοτικό
τητα του κεφαλαίου στον ιδιωτικό τομέα, η οποία υπολογίζεται σε σταθερές τιμές από τις διά
φορες κατηγορίες εισοδήματος στον ιδιωτικό τομέα διαιρούμενες με την καθαρή επένδυση. Τα
στοιχεία για τις παραπάνω κατηγορίες εισοδήματος και επενδύσεων παρέχονται από τους
Προσωρινούς Εθνικούς Λογαριασμούς της Ελλάδος. Βλέπε σχετικά: Μπίτσικα Γ.Ι.,
Κοινωνική αξιολόγηση σχεδίων δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα, ΚΕΠΕ, Αθήνα 1986.
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επιχειρήσεις. Το μέσο φορτίο ανά όχημα υπολογίστηκε για κάθε μεταφορική
επιχείρηση του δείγματος από το σύνολο των τονοχιλιομέτρων διαιρουμένων
με το σύνολο των οχηματοχιλιομέτρων. Η μέση διάνυση υπολογίστηκε με τη δι
αίρεση του συνόλου των τονοχιλιομέτρων της κάθε επιχείρησης που πραγματο
ποιήθηκαν στην υπό εξέταση περίοδο με τον αριθμό των μεταφερθέντων τόνων.
Τέλος ο συντελεστής πληρότητας υπολογίστηκε από τον λόγο των προσφερθέντων προς τα πραγματοποιηθέντα τονοχιλιόμετρα. Για τον υπολογισμό των
προσφερθέντων τονοχιλιομέτρων χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία, η οποία
αναπτύχθηκε στο ΚΕΠΕ,23 με βάση την οποία αυτά προκύπτουν από τον πολλα
πλασιασμό των οχηματοχιλιομέτρων ανά όχημα, τη μέση χωρητικότητα και τον
αριθμό των οχημάτων. Η μέση χωρητικότητα παρέχεται κατά κατηγορία οχημά
των από τις μηχανογραφημένες καταστάσεις της ΕΣΥΕ.
Οι πιο πάνω υπολογισμοί βασίστηκαν σε προσεγγιστικές εκτιμήσεις της
μέσης διάνυσης, των τονοχιλιομέτρων και των οχηματοχιλιομέτρων της κάθε
μεταφορικής επιχείρησης, δεδομένου ότι τέτοιας μορφής στοιχεία δεν παρέχο
νται από τις ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις φορτηγών. Εντούτοις, όπως
φαίνεται από τον Πίνακα 5.13, στον οποίο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα
των εκτιμήσεων της συνάρτησης κόστους των ελληνικών υπεραστικών μεταφο
ρών με ΔΧ φορτηγά, οι παράμετροι των λειτουργικών μεταβλητών είναι γενικά
στατιστικά σημαντικές. Επομένως, παρά τις παραπάνω αδυναμίες, μπορεί να
δοθεί, με βάση τις εκτιμήσεις αυτές, μια σαφής εικόνα του επιπέδου της τεχνο
λογίας που επικρατεί στην ελληνική βιομηχανία των μεταφορών με φορτηγά,
έτσι ώστε να μην αλλοιώνεται αισθητά η μορφή της καμπύλης της προσφοράς.
Στον Πίνακα 5.13, παρατηρούμε ότι οι αυξήσεις κατά 10% του φορτίου
ανά όχημα, της μέσης διάνυσης και του ποσοστού των τόνων πλήρους φορτίου,
συντελούν σε μειώσεις του κόστους κατά 3,0%, 3,8% και 3,2%, αντίστοιχα.
Επίσης, οι όροι αλληλεπίδρασης των συντελεστών παραγωγής με τα λειτουργι
κά χαρακτηριστικά και το προϊόν γενικά είναι στατιστικά σημαντικοί. Επομέ
νως, η παραγωγή στην περίπτωση των ελληνικών μεταφορών με φορτηγά δεν εί
ναι διαχωρίσιμη μεταξύ των λειτουργικών χαρακτηριστικών και του προϊόντος
ή των συντελεστών παραγωγής. Αυτή η μη ομοθετικότητα της συνάρτησης κό
στους των μεταφορών με φορτηγά, μας υποχρεώνει να συμπεριλάβουμε στην
εκτίμηση των οικονομιών μεγέθους των μεταφορών αυτών και τις επιδράσεις

23. Βλέπε Τερροβίτη Θ.Ε., Παραγωγική ικανότητα των μεταφορικών μέσων δημοσίας
χρήσεως στην Ελλάδα και βαθμός αξιοποιήσεως της, Ερευνητική Εργασία ΚΕΠΕ, αρ. 13,1977.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.13
Παράμετροι εξίσωσης κόστους των ελληνικών υπεραστικών μεταφορών
με IX φορτηγά αυτοκίνητα

Παράμετρος

A
Αι
A2
A3
Gì
G2
G3
Β
An
A12
Aia
A
22
A
23
A33
In
III
Il3
I22

Μεταβλητή*

Σταθερά
Pi (εργασία)
P 2 (καύσιμα και υλικά)
P 3 (κεφάλαιο)
h (φορτίο ανά όχημα)
t 2 (μέση διάνυση)
t 3 (% τόνων πλήρους φορτίου
στο σύνολο των αποστολών)
Υ (χιλιομετρικοί τόνοι)
1/2(Ρι)2

ΡΛ
ΡΛ

1/2(Ρ2)2
Ρ2Ρ3
1/2(Ρ3)2
Piti
Ρ1Ρ2
Pjt 3
P2t2

hi
I33

P2t3
P3t3

E

tiY
t2Y

1Y
E2Y
E3Y
Zu
Z12
Zl3
1^2
Z23
33
H1Y
H2Y
H3Y

Z

Αξία

t3Y
titi
tfr
hh
hh
hh
t3t3
PIY

Ρ2γ
P3Y
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Μέση απόκλιση
(Standard error)

3,6015
0,6430
0,2767
0,0803
-0,3007
-0,3804

0,0834
0,0192
0,0108
0,0140
0,1228
0,1683

-0,3173
0,8460
-0,3425
0,2158
0,1267
-0,1176
-0,0982
0,0285
-0,0089
-0,0287
0,0982
-0,0363
0,0649
-0,1071
-0,2629
0,1476
0,5622
-0,7986
0,0042

0,3508
0,0768
0,1675
0,1567
0,0514
0,1586
0,0295
0,0373
0,0438
0,0239
0,0295
0,0255
0,0296
0,0881
0,1532
0,1692
0,3450
0,6226
0,3374

0,0176
-1,8485
-1,8880
5,1689
0,0557
0,0499
-0,0607

0,9195
0,6606
1,1324
4,3049
0,0227
0,0128
0,0163

Παράμετρος

Μεταβλητή*

Αξία

2

ΥΥ

1/2(Υ)

Εξίσωση κόστους
Εξίσωση εργασίας
Εξίσωση καυσίμων
Εξίσωση κεφαλαίου

0,1545
S.E.R.
0,2410
. 0,1230
0,0692
0,1825

Μέση απόκλιση
(Standard error)
0,0914

D.W.S
1,9897
1,9039
1,7677
1,9500

* Χάριν απλουστεύσεως παραλείπεται το σί^ιβολο In.

των λειτουργικών χαρακτηριστικών. Επομένως, η σχέση των οικονομιών μεγέ
θους της μέσης επιχείρησης του δείγματος των μεταφορικών επιχειρήσεων λαμ
βάνει την παρακάτω μορφή:
U 5 Ç = Β + J HÌY In Pi + J EjY In tj + Fyy lnY
d lnY
;
;

(5.30)

όπου Β οι οικονομίες μεγέθους της μέσης επιχείρησης του δείγματος, η οποία
λειτουργεί στο επίπεδο του μέσου προϊόντος, των μέσων λειτουργικών χαρα
κτηριστικών και των μέσων συντελεστών παραγωγής.
Στον Πίνακα 5.14 παρουσιάζονται οι μερικές ελαστικότητες υποκατά
στασης και οι ελαστικότητες ζήτησης των συντελεστών παραγωγής, οι οποίες
προκύπτουν από τις εκτιμήσεις του Πίνακα 5.13 με βάση τις παρακάτω σχέσεις:
εί = Δ π + Α ΐ - 1

E i j

=_^L+i

Από τον Πίνακα 5.14, παρατηρούμε ότι η ελαστικότητα της τιμής του κε
φαλαίου είναι πολύ μικρότερη από την ελαστικότητα των υπόλοιπων συντελε
στών. Υπάρχει υψηλή υποκατάσταση μεταξύ των ζευγών των συντελεστών : εργασία-καύσιμα και εργασία-κεφάλαιο, και υψηλή συμπληρωματικότητα μεταξύ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.14
Ελαστικότητες ζήτησης των συντελεστών και Allen-Uzawa ελαστικότητες
υποκατάστασης στο σημείο προσέγγισης των μέσων
Εργασία

Καύσιμα και
υλικά

Κεφάλαιο

'-

2,2129

3,4539
-3,4196

-0,8897

-1,1483

-0,5648

Εργασία
Καύσιμα και υλικά
Ελαστικότητα ίδιας
τιμής συντελεστή

των καυσίμων και του κεφαλαίου. Αυτό είναι φυσικό, δεδομένου ότι το κεφά
λαιο στις μεταφορικές επιχειρήσεις των φορτηγών αποτελείται από τα εφόδια
(οχήματα) και ως εκ τούτου η αύξηση των καυσίμων ακολουθεί την αύξηση του
κεφαλαίου.
5.2.3.2. Η παραγωγή των καμπυλών προσφοράς
Από τη σχέση (5.30) μπορούν εύκολα να προκύψουν οι παρακάτω εξισώ
σεις που εκφράζουν το οριακό κόστος μιας επιχείρησης μεταφορών του δείγμα
τος:
θΥ

Y

3

4

Β+ J

HiYlnPi+ J

i=i.

Ejylntj+FYYlnY

j=i

(5.31)

και:
AC = Ç
Y

=

exD_(lnQP3A
Y

όπου:
MC
AC
λ

(5

n )

= το οριακό κόστος,
= το μέσο κόστος,
= ο συντελεστής προσαρμογής του κόστους στο επιθυμητό επίπεδο
(επιθυμητό κόστος/εκτιμώμενο κόστος), και
exp(lnC) = ο αντιλογάριθμος του InC, του C υπολογιζόμενου από τη σταθερά
της εκτιμώμενης συνάρτησης κόστους.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.15
Οι τιμές των μεταβλητών του μοντέλου οριακού κόστους των ελληνικών
μεταφορών με φορτηγά αυτοκίνητα κατά το έτος 1987'

Μεταβλητή

V

Ρ23
ρ3
Υ

Μονάδα μέτρησης

Μέσος σταθμικός

εκατ.δρχ,/ανθρωποέτη
22 δρχ./οχημ/τρα
δείκτης
εκατ. τονοχιλιόμετρα

Λει τουργικές μεταβλ ητές
α. Βιομηχανικά προϊόντα
τόνοι7οχημα
ti
χιλιόμετρα
h
πληρότητα
h
β. Αγροτικά και λοιπά προϊόντα
tj
τόνοι/όχημα
Î2
χιλιόμετρα
t3
πληρότητα

2

Δειγματικός μέσος

2,932
39,133
0,429
-

3,123
41,694
17,045

18,504
144,005
0,714

10,591
145,388
0,721

21,698
67,672
0,541

17,986
64,334
0,543

1. Αριθμός επιχειρήσεων του δείγματος : 49.
2. Συντελεστής στάθμισης : χιλιομετρικοί τόνοι.
3. Έχουν σταθμιστεί με την τιμή Ρ 3 .

Για να υπολογίσουμε επομένως το οριακό και το μέσο κόστος μιας επιχεί
ρησης του δείγματος για το έτος 1987, θα πρέπει να αντικαταστήσουμε στην εξί
σωση (5.31) τις τιμές των μεταβλητών που αντιστοιχούν στην επιχείρηση αυτή
κατά το έτος αυτό καθώς και τις εκτιμήσεις των παραμέτρων του μοντέλου
οριακού κόστους των μεταφορών με φορτηγά που παρέχονται από τον Πίνακα
5.13. Για να σχηματίσουμε τις καμπύλες του μέσου και οριακού κόστους της
επιχείρησης, θα πρέπει να μεταβάλλουμε το προϊόν στην εξίσωση (5.31) και,
διατηρώντας σταθερές τις υπόλοιπες μεταβλητές, να υπολογίσουμε το αντί
στοιχο κόστος.24 Την ίδια διαδικασία μπορούμε να ακολουθήσουμε όταν θέ24. Για την παραγωγή των καμπυλών μέσου και οριακού κόστους των ελληνικών χερσαί
ων εμπορευματικών μεταφορών, χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία του Michaels L.P. (1978).
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λουμε να σχηματίσουμε τις καμπύλες του μέσου και οριακού κόστους της μέσης
επιχείρησης του δείγματος, η οποία έχει ως συντελεστές παραγωγής και τεχνο
λογικές μεταβλητές τους μέσους σταθμικούς των συντελεστών παραγωγής και
των τεχνολογικών μεταβλητών των επιχειρήσεων του δείγματος, οι οποίοι εκτί
θενται στον Πίνακα 5.15. Ως συντελεστή στάθμισης για τον σκοπό αυτό χρησι
μοποιούμε το προϊόν κάθε επιχείρησης.
Επειδή η βιομηχανία των μεταφορών με φορτηγά αυτοκίνητα στην Ελλάδα
αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό ατομικών επιχειρήσεων, οι καμπύλες του
οριακού και μέσου κόστους της δεν συμπίπτουν με τις αντίστοιχες καμπύλες
μιας επιχείρησης, όπως συμβαίνει στη βιομηχανία των σιδηροδρομικών μετα
φορών. Επιπλέον, το προϊόν στην εξίσωση (5.31) δεν διαιρείται σε βιομηχανι
κά, και αγροτικά και λοιπά προϊόντα, πράγμα το οποίο είναι χρήσιμο για να
έχουμε μια αντιστοιχία με το δείγμα της ζήτησης. Επομένως, απομένει να ανα
πτυχθεί παρακάτω η μεθοδολογία κατά την οποία μπορούμε να καταλήξουμε
από τις καμπύλες του μέσου και οριακού κόστους της μέσης επιχείρησης του
δείγματος προς τις αντίστοιχες καμπύλες της βιομηχανίας των μεταφορών με
φορτηγά, καθώς επίσης και η μεθοδολογία του διαχωρισμού του προϊόντος σε
μεταφορές βιομηχανικών, και αγροτικών και λοιπών προϊόντων, έτσι ώστε να
μπορούμε να έχουμε δύο διαφορετικές και ανεξάρτητες καμπύλες για τις μετα
φορές της καθεμίας από τις κατηγορίες αυτές των εμπορευμάτων.
Το δείγμα, που έχει χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της συνάρτησης κό
στους της βιομηχανίας των μεταφορών με φορτηγά, αποτελείται από 49 επιχει
ρήσεις, ενώ ο αριθμός των μεταφορικών επιχειρήσεων φορτηγών στην Ελλάδα,
που υπάγονται στον Ν.383/76, είναι 155, από τις οποίες οι 148 εκτελούν δρο
μολόγια στην υπό εξέταση περιοχή που συνυπάρχει το σιδηροδρομικό με το οδι
κό δίκτυο. Επειδή το δείγμα των 49 επιχειρήσεων είναι αντιπροσωπευτικό του
πληθυσμού των επιχειρήσεων της βιομηχανίας των μεταφορών με φορτηγά, ως
προς τους συντελεστές παραγωγής και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά απο
23
στολής, μπορούμε να καταλήξουμε προσεγγιστικά από τις εκτιμήσεις του κό
στους της μέσης επιχείρησης του δείγματος στις αντίστοιχες εκτιμήσεις του κό
στους της βιομηχανίας, εάν πολλαπλασιάσουμε το συνολικό κόστος και το
προϊόν της μέσης επιχείρησης με τον αριθμό των 49 επιχειρήσεων του δείγμα
τος. Στην περίπτωση όμως αυτή η θέση της καμπύλης προσφοράς των 49 επιχει
ρήσεων δεν θα συμπίπτει με τη θέση της καμπύλης προσφοράς της βιομηχανίας
25. Βέβαια, εάν η βιομηχανία των μεταφορών με φορτηγά στην Ελλάδα ήταν περισσότε
ρο οργανωμένη με μεγάλες επιχειρήσεις, οι εκτιμήσεις αυτές θα ήταν περισσότερο ακριβείς.
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όλων των επιχειρήσεων μεταφορών με φορτηγά, που εκτελούν έργο στους άξο
νες που συνυπάρχουν το σιδηροδρομικό και το οδικό δίκτυο. Ως εκ τούτου θα
πρέπει, στην περίπτωση που εξετάζεται η γενική ισορροπία της αγοράς των με
ταφορών, να προσδιοριστεί η πραγματική θέση της καμπύλης προσφοράς της
βιομηχανίας των φορτηγών με τη διευθέτηση του δείγματος προσφοράς των 49
επιχειρήσεων με το δείγμα της ζήτησης των μεταφορών με φορτηγά, το οποίο
περιλαμβάνει το συνολικό μεταφορικό έργο που διεξάγεται με τα ΔΧ φορτηγά
στην εν λόγω περιοχή.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4
Οι καμπύλες οριακού κόστους των ελληνικών μεταφορών
με φορτηγά αυτοκίνητα το έτος 1987
Δρχ./τον/τρο
9.08.0·
7.0·
Βιομηχανικά

6.0 '

ποοιόντα

2.0·
1.0·
ι
100

ι
200

ι
300

ι
400

ι
500

ι
600

ι
ι
ι
700
800
900
Τονοχιλιόμετρα (εκατ.)

Για την ανάπτυξη των χωριστών καμπυλών κόστους των μεταφορών των
βιομηχανικών, και των αγροτικών και λοιπών προϊόντων η μεθοδολογία είναι
απλή. Καταρχήν το προϊόν θα διασπαστεί στις δύο παραπάνω κατηγορίες με
βάση το δείγμα της ζήτησης και, στην περίπτωση υπολογισμού του οριακού κό
στους των μεταφορών της μιας κατηγορίας εμπορευμάτων, το τμήμα του προϊ165

όντος της άλλης κατηγορίας θα θεωρείται εξωγενώς προσδιοριζόμενο. Κατό
πιν, ενώ θα υπολογίζεται η συνάρτηση οριακού κόστους των μεταφορών για
μια κατηγορία εμπορευμάτων, τα χρησιμοποιούμενα τεχνολογικά χαρακτηρι
στικά, τα οποία παρέχονται από τον Πίνακα 5.15, θα αντιστοιχούν στην κατη
γορία αυτή των εμπορευμάτων. Για να υπάρχει μια παράλληλη αντιπροσώ
πευση του δείγματος της προσφοράς με το δείγμα της ζήτησης, πράγμα το οποίο
καθίσταται απαραίτητο προκειμένου να αναλυθούν οι συνθήκες ισορροπίας
στην αγορά των μεταφορών με φορτηγά, θα πρέπει τα πρώτα δύο τεχνολογικά
χαρακτηριστικά, δηλαδή το μέσο φορτίο και η μέση διάνυση, να παρέχονται από
το δείγμα της ζήτησης.
Το Διάγραμμα 5.4 απεικονίζει τις καμπύλες οριακού κόστους των ελληνι
κών μεταφορών με φορτηγά. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα αυτό, οι καμπύ
λες του οριακού κόστους είναι ελαφρά ανερχόμενες σε όλο το μήκος του άξονα,
εκτός από μια μικρή περιοχή χαμηλής κλίμακας προϊόντος, όπου είναι κατερ
χόμενες. Πράγματι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Πίνακα 5.13, ο συντελεστής
FYY είναι μεγαλύτερος του μηδενός, πράγμα το οποίο συνεπάγεται ότι οι κα
μπύλες αυτές θα έχουν σχήμα U. Το οριακό κόστος μεταφοράς των βιομηχανι
κών προϊόντων είναι μεγαλύτερο από το οριακό κόστος μεταφοράς των αγρο
τικών και λοιπών προϊόντων. Η διαφορά αυτή αποδίδεται στα διαφορετικά
κόμιστρα και τις διαφορετικές επιδράσεις των λειτουργικών χαρακτηριστικών
στις επιμέρους κατηγορίες των εμπορευμάτων.
5.2.4. Η παραγωγή των μοντέλων τιμολογιακής πολιτικής από τις εκτιμώμενες
σχέσεις ζήτησης και προσφοράς
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή των μοντέλων τιμολογιακής
πολιτικής των ελληνικών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών είναι να έχει
λύσει το σύστημα των εξισώσεων (5.1)-(5.8). Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να
θεωρηθούν σταθερές οι τιμές των συντελεστών παραγωγής, οι τεχνολογικές με
ταβλητές, οι ποιοτικές μεταβλητές των επιβατών και οι άλλες μεταβλητές που
δεν συσχετίζονται με τις μεταφορές. Τότε το πιο πάνω σύστημα θα έχει 8 εξισώ
σεις και 12 αγνώστους (4 MC, 4 Υ και 4 Ρ) και θα επιδέχεται κάποια λύση.
Α. Η παραγωγή του μοντέλου της αρχικής γενικής ισορροπίας

Η μεθοδολογία παραγωγής του μοντέλου της αρχικής γενικής ισορροπίας
είναι, όπως προκύπτει από την παράγραφο 2.2.3, απλή. Απαιτείται μόνο να γί166

νει ο σχεδιασμός των εκτιμώμενων καμπυλών ζήτησης και προσφοράς του σι
δηρόδρομου και της βιομηχανίας των ελληνικών μεταφορών με φορτηγά για τις
δύο κατηγορίες των εμπορευμάτων: τα βιομηχανικά, και τα αγροτικά και λοιπά
προϊόντα. Πριν όμως σχεδιαστεί η αρχική γενική ισορροπία, είναι αναγκαίο να
δοθεί η κατάλληλη θέση των καμπυλών ζήτησης και προσφοράς στο σύστημα
των αξόνων. Αυτό γίνεται με τη διευθέτηση των δειγμάτων των προσφορών
ανάλογα με τα δείγματα της ζήτησης. Στις προηγούμενες παραγράφους, επειδή
δόθηκε έμφαση μόνο στη μορφή των παραπάνω καμπυλών, δεν προσδιορίστηκε
η θέση τους στο σύστημα των αξόνων. Τώρα όμως που θα καθοριστεί η μορφή
της γενικής ισορροπίας των μεταφορών, ο προσδιορισμός της θέσης των κα
μπυλών αυτών είναι απαραίτητος. Στην περίπτωση των ελληνικών χερσαίων
εμπορευματικών μεταφορών, ο προσδιορισμός των θέσεων των καμπυλών στο
διάγραμμα των αξόνων αφορά μόνο τη βιομηχανία μεταφορών με φορτηγά, δε
δομένου ότι η βιομηχανία των σιδηροδρομικών μεταφορών αποτελείται από
μια μόνο επιχείρηση.
Στην προηγούμενη παράγραφο προσδιορίστηκε η καμπύλη προσφοράς
της βιομηχανίας των ελληνικών μεταφορών με φορτηγά, από το προϊόν και το
συνολικό κόστος της μέσης επιχείρησης του δείγματος πολλαπλασιαζόμενων με
τον αριθμό των επιχειρήσεων του δείγματος. Για να προσδιοριστεί όμως επα
κριβώς η θέση της πιο πάνω καμπύλης προσφοράς στο διάγραμμα των αξόνων,
θα πρέπει το δείγμα της προσφοράς να προσαρμοστεί με το δείγμα της ζήτησης.
Αυτό είναι εύκολο να γίνει, εάν πολλαπλασιαστεί το προϊόν και το συνολικό
κόστος της μέσης επιχείρησης με τον συντελεστή διευθέτησης:
J =n^ß
Ys

(5.32)

όπου:
J = ο αριθμός των διευθετημένων επιχειρήσεων,
n = ο αριθμός των επιχειρήσεων των φορτηγών στο δείγμα προσφοράς,
YD = το συνολικό προϊόν της βιομηχανίας μεταφορών με φορτηγά στο δείγμα
ζήτησης,
Ys = το συνολικό προϊόν της βιομηχανίας μεταφορών με φορτηγά στο δείγμα
προσφοράς.
Με την πιο πάνω διευθέτηση το προϊόν και το συνολικό κόστος της μέσης
επιχείρησης αντιπροσωπεύει και τα δύο δείγματα, της προσφοράς και ζήτησης,
αλλά υπάρχει διαφορετικός αριθμός επιχειρήσεων μεταξύ των δύο δειγμάτων.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.5
Αρχική και ανταγωνιστική ισορροπία
Σιδηρόδρομος, βιομηχανικά προϊόντα, 1987
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Με βάση τα δεδομένα των δειγμάτων προσφοράς και ζήτησης της βιομηχα
νίας των ελληνικών μεταφορών με φορτηγά, ο λόγος Yp/Ys υπολογίζεται πε
ρίπου σε 6,9728.
Εφόσον έχει προσδιοριστεί η θέση των καμπυλών οριακού κόστους της
βιομηχανίας μεταφορών με φορτηγά στο σύστημα των αξόνων για τις μεταφο
ρές των δύο κατηγοριών των εμπορευμάτων, το επόμενο βήμα είναι να προσδιο
ριστεί η θέση των παρατηρούμενων σημείων παραγωγής στο διάγραμμα των
συντεταγμένων, από τα ζεύγη των παρατηρούμενων μεταφορικών έργων και
κομίστρων του κάθε μεταφορικού μέσου και της κάθε κατηγορίας εμπορευμά
των για το υπό εξέταση έτος 1987. Στην περίπτωση αυτή, τα παρατηρούμενα
προϊόντα προκύπτουν από το συνολικό μεταφορικό έργο κατά κατηγορίες με
ταφερόμενων εμπορευμάτων του συνόλου των επιχειρήσεων του κάθε μέσου με
ταφοράς, ενώ τα κόμιστρα για την κάθε κατηγορία εμπορευμάτων και το κάθε
μέσο μεταφοράς από τα συνολικά έσοδα για τις μεταφορές αυτές του συνόλου
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.6
Αρχική και ανταγωνιστική ισορροπία
Σιδηρόδρομος, αγροτικά και λοιπά προϊόντα, 1987
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των μεταφορικών επιχειρήσεων του κάθε μεταφορικού μέσου, διαιρούμενα με
το αντίστοιχο συνολικό μεταφορικό έργο σε τονοχιλιόμετρα.
Τέλος, εφόσον προσδιοριστούν τα παρατηρούμενα σημεία παραγωγής στο
διάγραμμα των αξόνων για μια δεδομένη περίοδο, θα σχεδιαστούν οι καμπύλες
ζήτησης των κατηγοριών των εμπορευμάτων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διέρ
χονται από τα σημεία αυτά.
Κατ' αυτό τον τρόπο μπορούμε να παράγουμε το μοντέλο της αρχικής γε
νικής ισορροπίας των ελληνικών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, το
οποίο παρίσταται γραφικώς με τις συνεχείς γραμμές Dg και meg, στα
Διαγράμματα 5.5-5.8.
Β. Η παραγωγή του μοντέλου της ανταγωνιστικής ισορροπίας

Στην περίπτωση του μοντέλου της ανταγωνιστικής ισορροπίας, το σύστη169

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.7
Αρχική και ανταγωνιστική ισορροπία
Φορτηγό, βιομηχανικά προϊόντα, 1987
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μα των εξισώσεων (5.1)-(5.8) έχει 8 εξισώσεις και 8 αγνώστους, δεδομένου ότι
το οριακό κόστος εξισώνεται θεωρητικά με την τιμή. Τότε αυτό θα έχει πάντοτε
λύση, αλλά επειδή τώρα παρουσιάζεται μη γραμμικότητα και ταυτοτική απεικό
νιση (identification) μεταξύ των συναρτήσεων ζήτησης και οριακού κόστους, η
λύση του δεν μπορεί να προκύψει με την εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων, όπως
στην περίπτωση της αρχικής γενικής ισορροπίας, παρά μόνο με μεθόδους προ
σομοίωσης (simulation) διαμέσου του υπολογιστή. Η τεχνική που χρησιμοποι
είται για την επίλυση του συστήματος αυτού καλείται μέθοδος Newton.26 Κατά
τη μέθοδο αυτή, το πρόγραμμα αρχίζει με την εισαγωγή μιας τεκμαρτής λύσεως
στο μη γραμμικό σύστημα. Τότε, το πρόγραμμα προσεγγίζει τις μη γραμμικές

26. Μια περιγραφή της μεθόδου αυτής παρέχεται από τους: Dahlquist G.Α., Bjork and
Andersen, Numerical Methods, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1974.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.8
Αρχική και ανταγωνιστική ισορροπία
Φορτηγό, αγροτικά και λοιπά προϊόντα, 1987
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εξισώσεις με τις γραμμικές προσεγγίσεις στην περιοχή της τεκμαρτής λύσης. Το
προκύπτον νέο σύστημα των γραμμικών εξισώσεων λύνεται και η λύση λαμβά
νεται στο επόμενο στάδιο προσέγγισης στις μη γραμμικές εξισώσεις. Το πρό
γραμμα επαναλαμβάνεται κατά τον ίδιο τρόπο, έως ότου οι 8 συναρτήσεις των
τυχαίων σφαλμάτων εξισωθούν με το 0. Οι συναρτήσεις των τυχαίων σφαλμά
των υπολογίζουν τη διαφορά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, καθώς και τη δια
φορά μεταξύ τιμής και οριακού κόστους για κάθε ζεύγος εμπορεύματος-μέσου
μεταφοράς. Εάν αντικαταστήσουμε τις τιμές των συντελεστών παραγωγής και
των τεχνολογικών χαρακτηριστικών στις σχέσεις (5.23) και (5.25), βρίσκουμε
το οριακό κόστος για τις σιδηροδρομικές μεταφορές των βιομηχανικών και
αγροτικών και λοιπών προϊόντων με βάση τις τεκμαρτές τιμές των προϊόντων,
τις οποίες έχουμε ορίσει να βρίσκονται κοντά στην πραγματική λύση του συστή171

ματος. Την Cota διαδικασία εκτελούμε και για την προσέγγιση του οριακού κό
στους των μεταφορών με τα φορτηγά. Δηλαδή αντικαθιστούμε στη σχέση (5.31)
τις τιμές των μεταβλητών για τη μεταφορά των βιομηχανικών και αγροτικών
και λοιπών προϊόντων και τις τεκμαρτές τιμές, τις οποίες έχουμε ορίσει να βρί
σκονται κοντά στην πραγματική λύση του συστήματος. Το πιο πάνω προκύπτον
οριακό κόστος συγκρίνεται με τα αντίστοιχα τεκμαρτά κόμιστρα στις συναρτή
σεις τυχαίων σφαλμάτων.
Από τη διαφόριση των 8 συναρτήσεων τυχαίων σφαλμάτων σε σχέση με
κάθε μια μεταβλητή του κομίστρου και του προϊόντος, προκύπτουν τα στοιχεία
του Jacobian πίνακα, τα οποία ως επί το πλείστον εκφυλίζονται στο μηδέν ή τη
μονάδα. Τα στοιχεία αυτά είναι 64 (8 x 8) και παρέχονται από το πρόγραμμα
του υπολογιστή.
Στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη των καμπυλών της
ανταγωνιστικής ισορροπίας των ελληνικών χερσαίων εμπορευματικών μετα
φορών, χρησιμοποιήθηκαν στις μεταβλητές των αντίστοιχων σχέσεων στοιχεία
από τα δείγματα προσφοράς και ζήτησης, εκτός από την περίπτωση των προϊό
ντων και των κομίστρων, τα οποία έλαβαν τεκμαρτές τιμές. Οι τεκμαρτές αυτές
τιμές προσδιορίστηκαν μετά από πολλές επαναληπτικές διαδικασίες, έτσι ώστε
να μειωθούν στο ελάχιστο οι διαφορές μεταξύ οριακού κόστους και κομίστρων
στις συναρτήσεις τυχαίων σφαλμάτων. Όταν τα δεδομένα αυτά εισήχθησαν
στον υπολογιστή, φάνηκε ότι το πρόγραμμα συγκλίνει για τις τεκμαρτές τιμές
που δόθηκαν, οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά στις πραγματικές τιμές. Επιπλέ
ον ο Jacobian βρισκόταν υπό κανονικές συνθήκες στην περιοχή της πραγματι
κής λύσης.
Οι τιμές των προϊόντων και των κομίστρων, οι οποίες προσδιορίστηκαν
από το πιο πάνω πρόγραμμα, χρησιμοποιήθηκαν στα μοντέλα ζήτησης και προ
σφοράς των δύο μεταφορικών μέσων για τις δύο κατηγορίες των εμπορευμάτων
για να προκύψουν - κατά την ίδια διαδικασία όπως και στην αρχική γενική
ισορροπία - οι αντίστοιχες καμπύλες ζήτησης και προσφοράς της ανταγωνιστι
κής ισορροπίας, οι οποίες παριστάνονται με τις διακεκομμένες γραμμές D t και
mei στά Διαγράμματα 5.5 - 5.8.' Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα αυτά, οι
πιο πάνω καμπύλες βρίσκονται σε διαφορετική θέση από τις αντίστοιχες κα
μπύλες της αρχικής γενικής ισορροπίας. Τούτο εξηγείται από το γεγονός ότι με
τις μεταβολές των κομίστρων, κατά τη μετάβαση από την αρχική στην ανταγω
νιστική ισορροπία, δημιουργούνται Ίληλεπιδράσεις στο σύνολο της ζήτησης
και προσφοράς, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τις μετατοπίσεις των αντίστοι
χων καμπυλών.
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5.2.5. Τα προκύπτοντα συμπεράσματα από την εκτίμηση των μοντέλων τιμολο
γιακής πολιτικής
Από τις εκτιμήσεις του Πίνακα 5.5, προκύπτουν οι παρακάτω εξισώσεις
προϊόντος των σιδηροδρομικών μεταφορών στό σημείο προσέγγισης των μέ
σων:
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Τότε, οι βραχυχρόνιες οικονομίες μεγέθους της επιχείρησης των ελληνι
κών σιδηροδρομικών μεταφορών, κατά το έτος 1987, μπορούν να εκτιμηθούν
στο σημείο προσέγγισης των μέσων ως εξής:

ainC + _51nC^ =
θΙηΥι θ1ηΥ2
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+
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(5.35)

Η εξίσωση (5.35) μπορεί να λάβει την παρακάτω μορφή:
g
i

d l n C

ôlnY

i

= l g ÌCyF0,3133
C
i dYi

(5.36)

και απο αυτήν:
V Ì C _ = 0,1384 Ç- +0,1749-CfdYi
Yi
Y2
Όπως φαίνεται από την τελευταία σχέση, το οριακό κόστος της επιχείρη
σης των ελληνικών σιδηροδρομικών μεταφορών είναι μικρότερο από το μέσο
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κόστος. Επομένως η επιχείρηση αυτή θα λειτουργεί στο κατερχόμενο τμήμα της
καμπύλης του μέσου κόστους. Εάν τώρα υποθέσουμε ότι η εν λόγω επιχείρηση
εφαρμόζει την πολιτική τιμολόγησης με βάση το οριακό κόστος, τότε θα έχουμε:

όπου κ[ τα κόμιστρα. Τότε η (5.36) μπορεί να γραφεί:

= 0,3133 r /

y ! M L =J

fainYi

(5.37)

e

Η (5.37) δηλώνει ότι, στην περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει την πο
λιτική τιμολόγησης σε οριακό κόστος, τα έσοδα της θα βρίσκονται κάτω από το
μεταβλητό κόστος κατά 68,7%.
Εάν όμως διαχωριστεί το μεταφορικό έργο του ελληνικού σιδηρόδρομου
κατά κατηγορίες εμπορευμάτων, τότε στην αρχική θέση ισορροπίας του μοντέ
λου των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, η οποία απεικονίζεται
στα Διαγράμματα 5.5 και 5.6, η καμπύλη του οριακού κόστους28 στις μεν μετα
φορές των βιομηχανικών προϊόντων είναι κατερχόμενη στις δε μεταφορές των
αγροτικών και λοιπών προϊόντων είναι ανερχόμενη. Επομένως, μπορούμε να
πούμε ότι στις σιδηροδρομικές μεταφορές των αγροτικών προϊόντων έχουμε
κάποια αποτελεσματικότητα, ενώ στις σιδηροδρομικές μεταφορές των βιομη
χανικών προϊόντων, παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση των σιδηροδρομικών με
ταφορών καθορίζει τιμές για τα προϊόντα αυτά πάνω από το οριακό κόστος,
αποτελεσματικότητα δεν υπάρχει, εφόσον το μέσο κόστος, λόγω της απότομης
κλίσης των καμπυλών του μέσου και οριακού κόστους θα είναι μάλλον μεγαλύ-

27. Οι αύξουσες αποδόσεις μεγέθους του ελληνικού σιδηρόδρομου [δηλαδή
y (ölnC / d lnYj) < 1], είναι βραχυχρόνιες και ως εκ τούτου δε θα πρέπει να αποδοθούν στην
ατελή μορφή της αγοράς αλλά στην πτωχή υποδομή και την ασήμαντη ανάπτυξη του μέσα στη
βραχυχρόνια περίοδο που αναφέρεται το μεταβλητό κόστος.
28. Επειδή ο σιδηρόδρομος μπορεί συγχρόνως να μεταφέρει και τις δύο κατηγορίες των
εμπορευμάτων, η σύγκριση των κομίστρων με το μέσο κόστος είναι ασαφής και ως εκ τούτου
καταφεύγουμε στη σύγκριση κομίστρου και οριακού κόστους.
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τερο από το μέσο έσοδο.
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι, για να βελτιωθεί βραχυχρόνια η
αποτελεσματικότητα του ελληνικού σιδηρόδρομου, θα πρέπει αυτός να μειώσει
τις μεταφορές των βιομηχανικών προϊόντων και να αυξήσει τις μεταφορές των
αγροτικών και λοιπών προϊόντων. Αυτή η πολιτική είναι άλλωστε σύμφωνη με
την ιδιαιτερότητα του κάθε σιδηρόδρομου, ο οποίος πλεονεκτεί στις μεταφορές
των μικρής αξίας εμπορευμάτων και μειονεκτεί στις μεταφορές των μεγάλης
αξίας εμπορευμάτων.
Από τις εκτιμήσεις του Πίνακα 5.13 προκύπτει ότι για τη μέση επιχείρηση
του δείγματος των 49 επιχειρήσεων μεταφορών με φορτηγά, οι οικονομίες με
γέθους είναι:
A M I = 0,8460
ainY

(5.38)

Δηλαδή, έχουμε αύξουσες αποδόσεις μεγέθους στη βιομηχανία των φορτη
γών, εφόσον dlnC/dlnY < 1, και επιπλέον επειδή Fyy >0, η καμπύλη του κό
στους των μεταφορών με φορτηγά έχει σχήμα U. Εφόσον όμως η τιμή του Fyy
είναι στατιστικά σημαντική και υψηλή (Fyy = 0,1545), οι οικονομίες μεγέθους
της μέσης επιχείρησης δεν αντιπροσωπεύουν τις οικονομίες μεγέθους των επι
χειρήσεων του δείγματος, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις που βρίσκονται πάνω
από το μέσο επίπεδο προϊόντος θα έχουν σταθερές έως φθίνουσες αποδόσεις
μεγέθους και οι επιχειρήσεις που βρίσκονται κάτω από το μέσο επίπεδο του
προϊόντος θα έχουν αύξουσες αποδόσεις μεγέθους.
Όπως προκύπτει από την παράγραφο 5.2.3, η μη ομοθετικότητα της
συνάρτησης κόστους των μεταφορών με φορτηγά μάς υποχρεώνει να συμπερι
λάβουμε στην εκτίμηση των οικονομιών μεγέθους των μεταφορών αυτών και τις
επιδράσεις των λειτουργικών χαρακτηριστικών. Επομένως η σχέση των οικο
νομιών μεγέθους των επιχειρήσεων του δείγματος των ελληνικών μεταφορικών
επιχειρήσεων με φορτηγά λαμβάνει την παρακάτω μορφή:
ainC _dC
Υ=κΥ
θΙηΥ a Y ' c
C
= B + j H i Y l n P i + 2;EjYlntj + FYTlnY
i

j

όπου κ τα κόμιστρα.
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(5.39)

Η πιο πάνω σχέση είναι πολύ χρήσιμη για την εφαρμογή μιας πολιτικής τι
μών στον κλάδο των μεταφορών με φορτηγά. Στην περίπτωση των ελεγχόμενων
μεταφορών, η Κυβέρνηση εφαρμόζει μια πολιτική τιμών, η οποία καθορίζει σε
κάθε μεταφορική επιχείρηση μια τιμή, που εξαρτάται από τις τιμές των συντελε
στών παραγωγής, τις τεχνολογικές συνθήκες και το ύψος του προϊόντος, έτσι
ώστε η εξίσωση κόστους - εσόδου να ικανοποιεί τη σχέση:
^
^

= Β + J HÌY InPi + 2 ËjY lntj + Fyy In Y
i

(5.40)

i

όπου οι κυματιστές παύλες δείχνουν ότι οι παράμετροι δεν προκύπτουν από
την εξίσωση του κόστους, όπως οι παράμετροι της (5.39), αλλά καθορίζονται
από την ελεγχόμενη αρχή.
Η (5.40) μπορεί να γραφεί και ως εξής:
κ ( Υ , Ρ , ΐ ) = £ Β + 2 HÌY InPi + J EjY lntj + F Y Y lnY
i

(5.41)

j

Κατ' αυτό τον τρόπο προσδιορίζεται η τιμή του οριακού κόστους της κάθε με
ταφορικής επιχείρησης, η οποία είναι το πολλαπλάσιο του μέσου κόστους της που
προσδιορίζεται από το ύψος του προϊόντος, τις τιμές των συντελεστών παραγω
γής και τις συνθήκες τεχνολογίας της επιχείρησης. Εάν τώρα επικρατεί η πολιτι
κή των τιμών σε οριακό κόστος, οι παράμετροι της (5.40) (Β, HÌY, EJY και FYY)
θα είναι ίσες με τις παραμέτρους της (5.39) (Β, Η|γ, Ε,γ και FYY), ενώ οι δια
φορές των παραμέτρων των εξισώσεων (5.39) και (5.40) θα δείχνουν την από
κλιση από την τιμολογιακή πολιτική σε οριακό κόστος.
Επομένως, για να ελέγξουμε κατά πόσο μια πολιτική τιμών που καθορίζε
ται από την Κυβέρνηση στις επιχειρήσεις με φορτηγά απέχει από την πολιτική
τιμολόγησης σε οριακό κόστος, θα πρέπει να εκτιμήσουμε το σύστημα των εξι
σώσεων (5.27) και (5.29) χωρίς τον περιορισμό της (5.41). Δηλαδή τις εκτιμή
σεις των συντελεστών Β, HÌY, Ε,γ και FYY.
Οι παράμετροι των εξισώσεων εσόδου-κόστους μετρούν τις μεταβολές
του ποσοστού αναλογίας της τιμής προς το μέσο κόστος, ενώ οι αντίστοιχες πα
ράμετροι της συνάρτησης κόστους (5.27) μετρούν τις μεταβολές του ποσοστού
αναλογίας του οριακού κόστους προς το μέσο κόστος. Επομένως, οι διαφορές
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μεταξύ των πιο πάνω δύο κατηγοριών παραμέτρων θα μετρούν τη διαφορά με
ταξύ των τιμών και του οριακού κόστους που προέρχεται από τις μεταβολές
των λειτουργικών χαρακτηριστικών και των συντελεστών. Κατ' αυτό τον τρό
πο, εάν EJY αντιπροσωπεύει την οριακή επίδραση στην τιμή που προέρχεται
από μια μεταβολή του λειτουργικού χαρακτηριστικού j , ενώ Ε;γ αντιπροσωπεύ
ει την οριακή επίδραση στο οριακό κόστος που προέρχεται από μια μεταβολή
του ίδιου λειτουργικού χαρακτηριστικού, η διαφορά EJY - Ejy θα δείχνει την
αύξηση ή μείωση της διαφοράς της τιμής προς το οριακό κόστος, καθώς το λει
τουργικό χαρακτηριστικό] μεταβάλλεται σε σχέση με τη μέση τιμή. Δηλαδή, μια
θετική τιμή της πιο πάνω διαφοράς δείχνει την απόκλιση από την πολιτική τιμο
λόγησης σε οριακό κόστος, η οποία είναι ευνοϊκή σε εκείνες τις επιχειρήσεις που
έχουν τιμές, για το παραπάνω λειτουργικό χαρακτηριστικό, πάνω από την μέση
τιμή. Αντίθετα, μια αρνητική τιμή της πιο πάνω διαφοράς δείχνει την απόκλιση
της τιμολόγησης σε οριακό κόστος, η οποία είναι ευνοϊκή σε εκείνες τις επιχει
ρήσεις που έχουν τιμές για το πιο πάνω λειτουργικό χαρακτηριστικό κάτω από
τη μέση τιμή. Στην περίπτωση όμως που η διαφορά EJY - Ejy

ισούται με μη-

οεν

' δεν παρατηρείται απόκλιση από την πολιτική τιμολόγησης σε οριακό κό
στος από τις μεταβολές του λειτουργικού χαρακτηριστικού j .
Ο Πίνακας 5.16 παρουσιάζει τις διαφορές στις παραμέτρους της εξίσω
σης εσόδου-κόστους και της εξίσωσης κόστους των ελληνικών υπεραστικών με
ταφορών με φορτηγά.
Η διαφορά Β - Β μετρά την έκταση κατά την οποία η πραγματική κερ
δοφορία της μέσης επιχείρησης του δείγματος αποκλίνει από την κερδοφορία
που θα υφίσταται υπό την επικράτηση μιας μακροχρόνιας πολιτικής τιμολό
γησης σε οριακό κόστος. Επειδή η τιμή εδώ είναι θετική και στατιστικά σημα
ντική, έπεται ότι η μέση επιχείρηση των ελληνικών υπεραστικών μεταφορών
με φορτηγά κερδίζει αποδόσεις,οι οποίες είναι οριακά μεγαλύτερες από εκεί
νες που θα κέρδιζε στην περίπτωση που θα επικρατούσε η πολιτική τιμολόγη
σης σε οριακό κόστος. Δεδομένου όμως ότι η πιο πάνω διαφορά είναι σχετικά
μικρή, οι αποδόσεις αυτές δεν αναμένονται να είναι τόσο μεγάλες και δεν θα
υπάρχουν καθόλου σε εκείνες τις επιχειρήσεις των φορτηγών οι οποίες πραγ
ματοποιούν έσοδα που είναι χαμηλότερα από τα έσοδα της μέσης επιχείρησης
του δείγματος.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.16
Διαφορές μεταξύ των εκτιμώμενων παραμέτρων
στην εξίσωση συμμετοχής εσόδου και στην εξίσωση κόστους

Αξία

Μέση απόκλιση
(Standard error)

Σταθερά

0,0670

0,0348

Ηιγ-Ηιγ

Wj (εργασία)

-0,2426

0,5171

Η2γ-Η2γ

\ν2 (καύσιμα)

-0,0260

0,8593

Η3γ-Η3γ

w 3 (κεφάλαιο)

0,0322

0,0950

Ειγ-Ειγ

ti (μέσο φορτίο)

0,1747

0,1463

Ε2Υ-Ε2Υ

t 2 (μέση διάνυση)

0,1751

0,1775

Ε3Υ-Ε3Υ

t 3 (συντελεστής πληρότητας)

0,1696

0,1574

FYY-FYY

Υ (προϊόν)

0,2268

0,0317

Παράμετρος

Β-Β

Μεταβλητή*

* Χάριν απλουστεύσεως παραλείπεται το σύμβολο In.

Οι διαφορές των παραμέτρων Η;γ - Hjy μετρούν τις οριακές μεταβολές
μεταξύ των τιμών των συντελεστών παραγωγής και του οριακού κόστους.
Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 5.16, οι διαφορές αυτές δεν είναι στατιστικά
σημαντικές, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι αυξήσεις των τιμών των συντελε
στών παραγωγής έχουν την ίδια επίδραση τόσο στο κόμιστρο, όσο και στο κό
στος. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι τα ρυθμιζόμενα κόμιστρα στις ελληνικές
μεταφορές με φορτηγά καθορίζονται με βάση τις τιμές των συντελεστών παρα
γωγής (βλέπε παράγραφο 4.2.1).
Οι διαφορές των παραμέτρων EJY - Ε,γ μετρούν τις οριακές μεταβολές
μεταξύ των τιμών και του οριακού κόστους που προκύπτουν από τα λειτουργι
κά χαρακτηριστικά. Οι διαφορές αυτές είναι γενικά στατιστικά σημαντικές και
έχουν θετικό πρόσημο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που έχουν
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μεγάλο μέσο φορτίο, μεγάλη μέση διάνυση και μεγάλη πληρότητα, είναι περισ
σότερο αποτελεσματικές από εκείνες που έχουν μικρό μέσο φορτίο, μικρή μέση
διάνυση και μικρή πληρότητα, όταν η διαφορά μεταξύ κομίστρου και κόστους
αυξάνει.
Τέλος, η διαφορά των παραμέτρων ¥γγ-¥γγ

είναι θετική και στατιστικά

σημαντική. Τούτο σημαίνει ότι η αύξηση της διαφοράς μεταξύ τιμής και οριακού
κόστους ενθαρρύνει την αύξηση του μεγέθους των μεταφορικών επιχειρήσεων.
Γενικά μπορούμε να συμπεράνουμε, από τα αποτελέσματα του Πίνακα
5.16, ότι η αποτελεσματικότητα των μεγάλων μεταφορικών επιχειρήσεων, που
διαθέτουν μεγάλα μέσα φορτία, μεγάλες μέσες διανύσεις και μεγάλη πληρότητα,
αυξάνει όταν η διαφορά μεταξύ τιμής και οριακού κόστους αυξάνει. Επομένως,
η ελεγχόμενη πολιτική των κομίστρων στις ελληνικές μεταφορές με φορτηγά
ευνοεί τις μικρές μεταφορικές επιχειρήσεις, ενώ αποθαρρύνει την ανάπτυξη των
μεγάλων επιχειρήσεων. Με την απελευθέρωση όμως των κομίστρων, οι μεγάλες
μεταφορικές επιχειρήσεις θα ενθαρρυνθούν να επεκτείνουν το μέγεθος παραγω
γής τους και κατ' αυτό τον τρόπο θα καταστούν ασυναγώνιστες σε σχέση με τον
ελληνικό σιδηρόδρομο, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ οπισθοδρομική θέση. Από
την άλλη μεριά, όταν ο ελληνικός σιδηρόδρομος αναπτυχθεί, οι μικρές ατομικές
επιχειρήσεις μεταφορών με φορτηγά ίσως να μην έχουν το κατάλληλο μέγεθος
για να τον ανταγωνιστούν. Οπότε, στην περίπτωση αυτή, θα απαιτηθεί η εφαρμο
γή κάποιας ελαστικότερης τιμολογιακής πολιτικής στις επιχειρήσεις αυτές, προ
κειμένου να ανταγωνιστούν τις αναπτυγμένες σιδηροδρομικές μεταφορές.
Εντούτοις, παρά τα κίνητρα που θα μπορούσαν να δοθούν στις μεταφορι
κές επιχειρήσεις των φορτηγών, για να αυξήσουν το μέγεθος τους, ίσως στην
πράξη αυτές να μην μπορέσουν να ακολουθήσουν αυτή την πολιτική, λόγω της
ασταθούς αγοράς τους, όπου ο μεγάλος αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου
δεν επιτρέπει μια σημαντική άνοδο των κομίστρων σε σχέση προς το οριακό κό
στος, η οποία θα ευνοούσε την επέκταση του μεγέθους των επιχειρήσεων αυτών.
Επιπλέον η επέκταση του μεγέθους των μεταφορικών επιχειρήσεων έχει κάποιο
όριο, το οποίο είναι δεδομένο σε κάθε χώρα, και εξαρτάται από το ύψος και τον
ρυθμό ανάπτυξης του συνολικού μεταφορικού έργου της χώρας αυτής.
Εάν διαχωριστούν οι μεταφορές των φορτηγών κατά κατηγορίες εμπο
ρευμάτων, μπορούμε να παρατηρήσουμε από τα Διαγράμματα 5.7 και 5.8 ότι
στη θέση της αρχικής ισορροπίας οι καμπύλες του οριακού κόστους είναι ανερ
χόμενες και για τα βιομηχανικά και για τα αγροτικά προϊόντα. Επομένως, το
οριακό κόστος θα βρίσκεται και στις δύο αυτές περιπτώσεις πάνω από το μέσο
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κόστος. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα σταθερό παράγοντα ένδειξης αποτελε
σματικότητας στις ελληνικές μεταφορές με φορτηγά. Επιπλέον από τα πιο πά
νω διαγράμματα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το οριακό κόστος βρίσκεται
λίγο πάνω από την τιμή στις μεταφορές των αγροτικών προϊόντων και αρκετά
πάνω από την τιμή στις μεταφορές των βιομηχανικών προϊόντων. Επομένως, οι
ελληνικές επιχειρήσεις φορτηγών μπορούν να βελτιώσουν περαιτέρω την απο
τελεσματικότητα τους, όταν αυξήσουν τις μεταφορές των βιομηχανικών προϊό
ντων και περιορίσουν τις μεταφορές των αγροτικών.
Η ανταγωνιστική ισορροπία μεταξύ των φορτηγών και του σιδηρόδρομου
πραγματοποιείται θεωρητικά με την ισότητα των κομίστρων και του οριακού κό
στους, έτσι ώστε να έχουμε μια νέα θέση των καμπυλών ζήτησης και προσφοράς,
η οποία απεικονίζεται στα Διαγράμματα 5.5-5.8, με τις διακεκομμένες γραμμές
Di και me \. Ερμηνεύοντας την ανταγωνιστική ισορροπία των ελληνικών χερσαί
ων εμπορευματικών μεταφορών από τα πιο πάνω διαγράμματα, παρατηρούμε:
α. Σε σχέση με τις μεταφορές των βιομηχανικών προϊόντων, η μείωση των κο
μίστρων του σιδηρόδρομου και των φορτηγών θα οδηγήσει σε μετατοπίσεις των
καμπυλών ζήτησης για τις πιο πάνω μεταφορές προς τα αριστερά, ενώ η αύξηση
του μεταφορικού έργου του σιδηρόδρομου θα οδηγήσει σε μετατόπιση της καμπύ
λης οριακού κόστους προς τα κάτω και η αύξηση του μεταφορικού έργου των φορ
τηγών θα οδηγήσει σε μετατόπιση'της καμπύλης οριακού κόστους προς τα πάνω.
β. Σε σχέση με τις μεταφορές των αγροτικών και λοιπών προϊόντων, η μεί
ωση των κομίστρων του σιδηρόδρομου και η αύξηση των κομίστρων των φορ
τηγών θα οδηγήσουν σε μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης για σιδηροδρομικές
μεταφορές προς τα αριστερά και σε μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης για μετα
φορές με φορτηγά προς τα δεξιά, ενώ η αύξηση του μεταφορικού έργου του σι
δηρόδρομου θα οδηγήσει σε μετατόπιση της καμπύλης οριακού κόστους των σι
δηροδρομικών μεταφορών προς τα κάτω και η μείωση του μεταφορικού έργου
των φορτηγών θα οδηγήσει σε μετατόπιση της καμπύλης οριακού κόστους των
μεταφορών με φορτηγά προς τα πάνω.29
29. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η συνάρτηση του οριακού κόστους των φορτηγών δεν
περιέχει ως ανεξάρτητη μεταβλητή τη σύνθεση του προϊόντος σε βιομηχανικά και αγροτικά, ενώ
η συνάρτηση οριακού κόστους των σιδηροδρομικών μεταφορών την περιέχει. Ως συνέπεια
αυτού, όταν η καμπύλη του οριακού κόστους των μεταφορών με φορτηγά είναι ανερχόμενη ή
κατερχόμενη, οι αυξήσεις του προϊόντος θα δημιουργήσουν αντίστοιχα μετατοπίσεις της κα
μπύλης αυτής προς τα κάτω ή προς τα πάνω. Στην περίπτωση όμως των σιδηροδρομικών μετα
φορών, στις αυξομειώσεις του μεταφορικού έργου, εκτός από την επίδραση του προϊόντος
έχουμε και την επίδραση του μείγματος του προϊόντος και κατ' αυτό τον τρόπο, όταν τα κόμι-
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Το καθαρό αποτέλεσμα όλων αυτών των μετατοπίσεων είναι η ανταγωνιστι
κή ισορροπία, η οποία οδηγεί, στη μεν περίπτωση των σιδηροδρομικών μεταφο
ρών, στη μείωση των κομίστρων και την αύξηση του μεταφορικού έργου και των
δύο κατηγοριών των εμπορευμάτων, ιδιαίτερα των αγροτικών προϊόντων, στη δε
περίπτωση των μεταφορών με φορτηγά, στη μείωση των κομίστρων και την αύξη
ση του μεταφορικού έργου για τα βιομηχανικά προϊόντα και στην αύξηση των κο
μίστρων και μείωση του μεταφορικού έργου για τα αγροτικά προϊόντα. Κατ' αυτό
τον τρόπο η ανταγωνιστική ισορροπία στις ελληνικές χερσαίες εμπορευματικές
μεταφορές προσανατολίζει τις μεν μεταφορές των αγροτικών και λοιπών προϊό
ντων προς τον σιδηρόδρομο, τις δε μεταφορές των βιομηχανικών προϊόντων
προς τα φορτηγά. Το αποτέλεσμα αυτό συμβιβάζεται με την προηγούμενη θεωρία
κατά την οποία η ανταγωνιστική ισορροπία κατανέμει το μεταφορικό έργο μετα
ξύ των μέσων μεταφοράς κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το κάθε μεταφορικό μέσο να
αναλαμβάνει εκείνες τις μεταφορές στις οποίες έχει συγκριτικό πλεονέκτημα.
5.2.6. Η επίδραση της ανταγωνιστικής ισορροπίας στην αποτελεσματικότητα
των ελληνικών μεταφορικών επιχειρήσεων, την κοινωνική ευημερία και
τη διανομή του εισοδήματος
Στον Πίνακα 5.17 έχουν υπολογιστεί οι μεταβολές των κερδών του σιδη
ρόδρομου και των μεταφορικών επιχειρήσεων φορτηγών, κατά τη μετάβαση
από την αρχική στην ανταγωνιστική ισορροπία. Με βάση τον πίνακα αυτόν και
τα Διαγράμματα 5.5 - 5.8, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η μετάβαση στην
ανταγωνιστική ισορροπία οδηγεί σε αύξηση της συμμετοχής του σιδηρόδρομου
στις μεταφορές των αγροτικών προϊόντων, σε αύξηση της συμμετοχής των φορ
τηγών στις μεταφορές των βιομηχανικών προϊόντων και σε σημαντική μείωση
της συνολικής κερδοφορίας του κλάδου.
Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 5.17, στις ελληνικές σι
δηροδρομικές μεταφορές οι ζημίες στην αρχική ισορροπία κυμαίνονται σε
16141,4 εκατ. δρχ.(τιμές 1978) και στο επίπεδο της ανταγωνιστικής ισορρο
πίας σε 27359,7 εκατ. δρχ.(τιμές 1978). Επομένως, η μετάβαση στην ανταγωνι
στική ισορροπία δημιουργεί για τον ελληνικό σιδηρόδρομο περαιτέρω ζημίες
της τάξεως των 11218,3 εκατ. δρχ.
στρα κατέρχονται, η επίδραση του μείγματος ενισχύει την επίδραση του προϊόντος στην καμπύ
λη του οριακού κόστους, με αποτέλεσμα να έχουμε μια προς τα πάνω μετατόπιση της καμπύλης
αυτής ακόμα και στην περίπτωση που αυτή είναι ανερχόμενη σε όλο το μήκος, όπως στις ελλη
νικές μεταφορές των αγροτικών προϊόντων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.17
Η μεταβολή της αποτελεσματικότητας των ελληνικών μεταφορικών επιχειρή
σεων κατά τη μετάβαση από την αρχική στην ανταγωνιστική ισορροπία, 1987
1

Τιμή

Αρχική ισορροπία
Σιδηρόδρομος
- βιομηχανικά
-αγροτικά και
λοιπά προϊόντα
Σύνολο
Φορτηγό
- βιομηχανικά
- αγροτικά και
λοιπά προϊόντα
Σύνολο

Προϊόν

4,93

3,83

272,5

4,74

3,71

447,2
719,7

11,75

9,20

1753,4

10,20

10,50

4070,0
5823,4

Ανταγωνιστική ισορροπία
Σιδηρόδρομος
3,30
- βιομηχανικά
- αγροτικά και
3,80
λοιπά προϊόντα
Σύνολο
Φορτηγό
- βιομηχανικά
- αγροτικά και
λοιπά προϊόντα
Σύνολο

Οριακό'
κόστος

3,30

495,7

3,80

745,1
1240,8

10,30

10,30

2070,0

10,70

10,70

3740,0
5810,0

2

3

Κόστος

Έσοδα

3

3

Κέρδη

1343,4
19604,5

2119,7
3463,1

-16141,4

20602,4
67802,0

41514,0
62116,4

-5685,6

1635,8
31826,9

2831,4
4467,2

-27359,7

21321,0
65956,6

40018,0
61339,0

-4617,6

1. Δρχ./τονοχιλιόμετρο.
2. Εκατ. τονοχιλιόμετρα.
3. Εκατ. Δρχ.

Στην περίπτωση των ελληνικών μεταφορών με φορτηγά, οι ζημίες στην
αρχική ισορροπία κυμαίνονται σε 5685,6 εκατ. δρχ, ενώ στο επίπεδο της αντα
γωνιστικής ισορροπίας σε 4617,6 εκατ. δρχ. Δηλαδή κατά τη μετάβαση στην
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ανταγωνιστική ισορροπία οι ζημίες στις μεταφορές αυτές μειώνονται κατά
1068 εκατ. δρχ. Οι ζημίες στα ελληνικά φορτηγά και στα δύο επίπεδα ισορρο
πίας προκαλούν εντύπωση, εάν ληφθεί υπόψη ότι τα φορτηγά δεν διαθέτουν με
γάλο κεφάλαιο υποδομής όπως ο σιδηρόδρομος, και επιπλέον οι επιχειρήσεις
τους λειτουργούν στο ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους.
Εντούτοις ακόμα και εάν το οριακό κόστος είναι ανερχόμενο, το επίπεδο του
προϊόντος στη βραχυχρόνια ισορροπία βρίσκεται για τις μεταφορές αυτές πολύ
κοντά στο ελάχιστο οριακό κόστος, έτσι ώστε στη θέση αυτή το μέσο κόστος θα
κείται κάτω από το οριακό κόστος. Τούτο αποδίδεται στο γεγονός ότι οι επι
χειρήσεις των ελληνικών φορτηγών είναι πολύ μικρές, κυρίως ατομικές επιχει
ρήσεις, προσφέροντας μικρά μεγέθη φορτίων και μικρές μέσες διανύσεις. Επο
μένως, για να αυξηθεί η κερδοφορία στις επιχειρήσεις αυτές, θα πρέπει να
αυξηθούν οι ρυθμιζόμενες οικονομίες μεγέθους τους.
Από τον Πίνακα 5.18 παρατηρούμε ότι κατά τη μετάβαση στην ανταγωνι
στική ισορροπία θα προκύψουν και σημαντικές μεταβολές στα πλεονάσματα του
καταναλωτή και του παραγωγού. Επειδή ένα μέρος του πλεονάσματος των κα
ταναλωτών αντιστοιχεί σε απώλειες στους παραγωγούς (μεταφορείς), η απώ
λεια της κοινωνικής ευημερίας υπολογίζεται από τη διαφορά των μεταβολών του
πλεονάσματος των καταναλωτών και των μεταβολών του πλεονάσματος των
παραγωγών. Αυτή η διαφορά καλείται διαφορά καθαρού πλεονάσματος (net
surplus variation)30 και μετρά την απώλεια της κοινωνικής ευημερίας από τα πλε
ονάσματα των καταναλωτών και των παραγωγών, η οποία δεν μπορεί να αντι
σταθμιστεί. Από τον ίδιο πίνακα παρατηρούμε ότι η διαφορά του καθαρού πλε
ονάσματος στην αρχική θέση των καμπυλών υπολογίζεται συνολικά στον κλάδο
των ελληνικών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών σε 752,8 εκατ. δρχ.
(1978), ενώ η αντίστοιχη διαφορά του καθαρού πλεονάσματος στη θέση των κα
μπυλών της ανταγωνιστικής ισορροπίας υπολογίζεται σε 705,1 εκατ. δρχ.
(1978), με μεγαλύτερο ποσοστό απόκλισης στις μεταφορές των βιομηχανικών
προϊόντων με τον σιδηρόδρομο. Επομένως, η μετάβαση από την αρχική στην
ανταγωνιστική ισορροπία, στον τομέα των ελληνικών χερσαίων εμπορευματι
κών μεταφορών, οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση των απωλειών της κοινωνικής ευ
ημερίας, η οποία κυμαίνεται μεταξύ των ποσών 752,8 και 705,1 εκατ. δρχ.
Οι μεταβολές των κομίστρων, που λαμβάνουν χώρα κατά τη μετάβαση από
μια αρχική στην ανταγωνιστική ισορροπία, αντανακλούν κέρδη ή ζημίες στα ει30. Βλέπε: Bergson Α. (1982), Welfare, Planning and Employment, Selected Essays in
Economic Theory, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, σ. 95-106.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.18
Τα κέρδη και οι ζημίες στα πλεονάσματα των φορτωτών και, των μεταφορέων
κατά τη μετάβαση στην ανταγωνιστική ισορροπία, 1987

Διαφορά

Πλεόνασμα

Ql

Διαφορά

Καταναλωτή Παραγωγού

πλεονάσματος

Ρο-Ρι

Qo

1,63

272,5

495,7

626,1

444,2

181,9

0,94

447,2

745,1

-

-

560,4
1186,5

420,4
864,6

140,0
321,9

1753,4

2070,0

2676,4

2410,5

265,9

4070,0

3740,0

-1870,0
806,4

-2035,0
375,5

165,0
430,9

260,0

495,7

615,9

423,8

192,1

517,0

745,1

-

-

593,2
1209,1

486,0
909,8

107,2
299,3

1,45

1700,0

2070,0

2733,3

2355,4

377,9

-0,50

3850,0

3740,0

-

-

-1897,1
836,2

-1925,0
430,4

27,9
405,8

Αρχική ισορροπία
Σιδηρόδρομος
- βιομηχανικά
- αγροτικά και λοιπά
προϊόντα
Σύνολο

Φορτηγό
-βιομηχανικά
1,45
-αγροτικά και λοιπά
προϊόντα
-0,50
Σύνολο
Ανταγωνιστική ισορροπία
Σιδηρόδρομος
- βιομηχανικά
1,63
- αγροτικά και λοιπά
προϊόντα
0,94
Σύνολο
Φορτηγό
- βιομηχανικά
- αγροτικά και λοιπά
προϊόντα
Σύνολο

2

Προ'ι:όν'

-

1. Εκατ. τονοχιλιόμετρα.
2. Εκατ. δρχ. (1978).

σοδήματα των φορτωτών ή των μεταφορέων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι,
στην πράξη, το εισόδημα δεν κατανέμεται με την ίδια αναλογία μεταξύ των εισο
δηματικών τάξεων, ώστε τα κέρδη που αποκομίζουν ορισμένες εισοδηματικές
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τάξεις να καλύπτονται πλήρως από τις ζημίες των άλλων τάξεων.
Η εισοδηματική επίδραση των κομίστρων κατά τη μετάβαση στην ανταγω
νιστική ισορροπία μπορεί να μετρηθεί από τα κέρδη ή τις ζημίες στο πλεό
νασμα των καταναλωτών. Δηλαδή εάν τα κόμιστρα στην αρχική ισορροπία βρί
σκονται πάνω από το οριακό κόστος, η ανταγωνιστική ισορροπία θα
δημιουργήσει κέρδη στα πλεονάσματα των καταναλωτών και αντίθετα, εάν τα
κόμιστρα βρίσκονται κάτω από το οριακό κόστος θα δημιουργήσει ζημίες.
Από τον Πίνακα 5.18, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τα κέρδη ή οι ζη
μίες στο πλεόνασμα των καταναλωτών κατά τη μετάβαση στην ανταγωνιστική
ισορροπία είναι σημαντικά μεγάλα για τις ελληνικές χερσαίες εμπορευματικές
μεταφορές. Εάν υπολογιστούν τα πλεονάσματα με βάση την αρχική θέση των
καμπυλών, παρατηρούμε ότι στην περίπτωση των σιδηροδρομικών μεταφορών
των βιομηχανικών, και αγροτικών και λοιπών προϊόντων, τα κέρδη αυτά
κυμαίνονται σε 626,1 εκατ. δρχ.(1978) και 560,4 εκατ. δρχ. (1978) αντίστοιχα,
ενώ στην περίπτωση των μεταφορών με φορτηγά έχουμε κέρδη 2676,4 εκατ.
δρχ. για τα βιομηχανικά προϊόντα και 1870 εκατ. δρχ. για τα αγροτικά προϊό
ντα.
Από την πιο πάνω ανάλυση προκύπτει ότι η μετάβαση στην ανταγωνιστι
κή ισορροπία έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στα εισοδήματα των μεταφορέ
ων όσο και στα εισοδήματα των φορτωτών. Οι δυσμενείς αυτές επιπτώσεις
αποδίδονται κατά κύριο λόγο στη μείωση της αποτελεσματικότητας των μετα
φορικών επιχειρήσεων κατά την προσαρμογή της λειτουργίας τους στο επίπε
δο της ανταγωνιστικής ισορροπίας, δεδομένου ότι στη βραχυχρόνια περίοδο,
που εξετάζεται η τιμολογιακή πολιτική των μεταφορών, οι τεχνολογικές μετα
βλητές θεωρούνται εξωγενώς προσδιοριζόμενες, και ως εκ τούτου δεν μπο
ρούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες προσφοράς και ζήτησης οι οποίες
δημιουργούνται από τη νέα κατάσταση ισορροπίας. Η βελτίωση της υποδομής
του ελληνικού σιδηρόδρομου και η αύξηση του μεγέθους των ελληνικών
φορτηγών, ώστε να προσφέρουν αυτά μεγαλύτερα μέσα φορτία και μεγαλύτερες
μέσες διανύσεις, θα συντελέσουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
ελληνικών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, έτσι ώστε η προσέγγιση στην
ανταγωνιστική ισορροπία, η οποία εξασφαλίζει μια αποτελεσματικότερη κατα
νομή των πόρων της οικονομίας, να πραγματοποιείται με το ελάχιστο δυνατό
κόστος.
Η εξέλιξη όμως της υποδομής των μεταφορικών μέσων απαιτεί μια μακρο
χρόνια πολιτική επένδυσης, ιδίως της σιδηροδρομικής υποδομής, και επιπλέον
οι ζημίες στα εισοδήματα ορισμένων παραγωγικών τάξεων κατά τη μετάβαση
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στην ανταγωνιστική ισορροπία είναι σημαντικές και θα πρέπει οπωσδήποτε να
καλυφθούν, διαφορετικά θα υπάρξουν μη επιθυμητές συνέπειες στην όλη εισο
δηματική πολιτική της χώρας. Ως εκ τούτου στη βραχυχρόνια περίοδο η Κυβέρ
νηση θα έχει να ακολουθήσει τις εναλλακτικές λύσεις: να διατηρήσει τις μεταφο
ρές στην κατάσταση που βρίσκονται - δηλαδή τον σιδηρόδρομο με πτωχή
υποδομή και τη μικρή παραγωγικότητα και ανοργάνωτη δομή των ατομικών
επιχειρήσεων φορτηγών - με κόστος τη μη αποτελεσματική κατανομή των πό
ρων ή να ακολουθήσει την ορθολογική τιμολογιακή πολιτική που πραγματοποι
είται με την προσέγγιση στην ανταγωνιστική ισορροπία, με κόστος την επιχορή
γηση των ζημιούμενων παραγωγικών τάξεων. Επειδή και οι δύο εναλλακτικές
λύσεις είναι δαπανηρές για την Κυβέρνηση, είναι απαραίτητο κάποιο μεγάλο
επενδυτικό πρόγραμμα βελτίωσης της υποδομής των μεταφορών, για να μειω
θούν οι επιπτώσεις της ανταγωνιστικής ισορροπίας στα εισοδήματα των παρα
γωγικών τάξεων. Την πολιτική αυτή εξετάζουμε στο επόμενο κεφάλαιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
6.1. Γενικά
Όπως προκύπτει από την προηγούμενη ανάλυση, η μετάβαση στην αντα
γωνιστική ισορροπία, στην αγορά των ελληνικών χερσαίων εμπορευματικών
μεταφορών, έχει δυσμενείς επιδράσεις στα κέρδη των μεταφορικών επιχειρή
σεων και την κοινωνική ευημερία. Οι μόνοι οι οποίοι ίσως επωφελούνται από
την κατάσταση αυτή είναι οι φορτωτές, αλλά τα οφέλη τους δεν αντισταθμί
ζουν τις ζημίες των παραγωγών, με αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση της καθα
ρής απώλειας του πλεονάσματος. Επομένως η ορθολογική πολιτική των κομί
στρων, η οποία ερμηνεύεται με την ανταγωνιστική ισορροπία, δεν θα μπορεί
να εφαρμοστεί χωρίς ζημίες στα έσοδα των μεταφορέων, εάν δεν γίνουν οι
επενδύσεις για τη βελτίωση της υποδομής του σιδηρόδρομου και δεν βελτιω
θούν οι τεχνολογικές συνθήκες των φορτηγών (αυξήσεις στο μέσο φορτίο, τη
μέση διάνυση και την πληρότητα). Τούτο συμβαίνει γιατί η τιμολογιακή πολι
τική των μεταφορών δεν μπορεί να εφαρμοστεί, για τους λόγους που αναφέρ
θηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, σε μακροχρόνια περίοδο, και ως εκ τού
του, οι μεταβλητές της υποδομής και οι τεχνολογικές μεταβλητές των
μεταφορών θεωρούνται στην πολιτική αυτή εξωγενείς. Επομένως, οι επιχει
ρήσεις των μεταφορών στη βραχυχρόνια ανταγωνιστική ισορροπία παράγουν
έργο με υψηλό κόστος, λόγω των μη αποδοτικών συνδυασμών των σταθερών
και των μεταβλητών συντελεστών παραγωγής.
Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται οι προϋποθέσεις εκείνες, οι οποίες
απαιτούνται για την προσέγγιση του κλάδου των ελληνικών χερσαίων εμπο
ρευματικών μεταφορών στη μακροχρόνια ανταγωνιστική ισορροπία, όπου το
κεφάλαιο υποδομής του ελληνικού σιδηρόδρομου και οι τεχνολογικές συνθή
κες των ελληνικών μεταφορών με φορτηγά βρίσκονται στο άριστο επίπεδο
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και, ως εκ τούτου, θα έχουμε αύξηση της αποτελεσματικότητας των πιο πάνω
μέσων μεταφοράς και ταυτόχρονα ορθολογική κατανομή των πόρων. Πριν
όμως γίνει η ανάλυση των παραπάνω προϋποθέσεων, είναι απαραίτητο να
προσδιοριστεί η ευαισθησία του κόστους των ελληνικών χερσαίων μεταφορών
στις μεταβολές του κεφαλαίου υποδομής και των τεχνολογικών μεταβλητών.
6.2. Η ευαισθησία του κόστους των ελληνικών χερσαίων εμπορευματι
κών μεταφορών στις μεταβολές του κεφαλαίου υποδομής και των
τεχνολογικών συνθηκών
Ο κλάδος των σιδηροδρομικών μεταφορών παρουσιάζει κάποια ιδιο
μορφία σε σχέση με τους άλλους κλάδους των μεταφορών, από το γεγονός ότι
ο σιδηρόδρομος έχει μεγάλο κεφάλαιο υποδομής, το οποίο μεταβάλλεται με
πολύ βραδύ ρυθμό και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να συνδυαστεί άριστα με
τους υπόλοιπους μεταβλητούς συντελεστές της παραγωγής. Το γεγονός αυτό
κάνει το κόστος της επιχείρησης να ανέρχεται μετά από μια εκτεταμένη χρήση
των μεταβλητών συντελεστών. Είναι φανερό, επομένως, ότι η βελτίωση του
κεφαλαίου υποδομής του σιδηρόδρομου αυξάνει τις αποδοτικές αναλογίες
των μεταβλητών συντελεστών και συντελεί κατά συνέπεια στη μείωση του κό
στους της επιχείρησης. Η μείωση αυτή του κόστους επιδρά, όπως προκύπτει
από το προηγούμενο κεφάλαιο, σε όλες τις καμπύλες κόστους και ζήτησης
όλων των μέσων μεταφοράς, με αποτέλεσμα να έχουμε νέα επίπεδα ισορρο
πίας με περαιτέρω βελτίωση των δυσμενών επιδράσεων από τη μετάβαση από
μια αρχική στην ανταγωνιστική ισορροπία και, επομένως, πιο αποτελεσματι
κή τιμολογιακή πολιτική.
Στην παρούσα ανάλυση, το κεφάλαιο υποδομής των ελληνικών σιδηρο
δρομικών μεταφορών προσδιορίζεται από τη μεταβλητή Κ, και ποιοτικά από
την τεχνολογική μεταβλητή t^, η οποία εκφράζει το μήκος του δικτύου που
έχει μικρή πυκνότητα κυκλοφορίας. Οι μεταβλητές αυτές έχουν θεωρηθεί ως
γνωστό σταθερές στην ανάλυση της τιμολογιακής πολιτικής.
Την ευαισθησία του κόστους των σιδηροδρομικών μεταφορών στις με
ταβολές των μεταβλητών Κ και tj, οι οποίες προσδιορίζουν αντίστοιχα το πο
σοτικό και ποιοτικό επίπεδο υποδομής του ελληνικού σιδηρόδρομου, μπο
ρούμε να υπολογίσουμε από τις εκτιμήσεις του Πίνακα 5.5 με βάση ?ις
παρακάτω σχέσεις:
*Ç = ^ Ç . Ç
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1
OL επιδράσεις του κεφαλαίου υποδομής και της ποιότητας
του δικτύου στο οριακό κόστος*

öC/dz/z = k,t!
Μεταβλητή

(Δρχ. 1978)

Κ (Κεφάλαιο υποδομής)
t t (Μήκος δικτύου χαμηλής πυκνότητας κυκλοφορίας)
*
**

-0,3776**
1715,96

Οι εκτιμήσεις έχουν γίνει στο επίπεδο προσέγγισης των μέσων.
Η ακαθάριστη απόδοση του κεφαλαίου θα είναι τότε -0,3812. Αυτή υπολογίζεται εάν
αντικατασταθεί η αξία του κεφαλαίου με τον μέσο σταθμικό των τιμών κεφαλαίου του
δείγματος μεταξύ των ετών 1982-1987, στη σχέση <3C/dK = (dlnC/<31nKHC/K).
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dlnti ti

όπου: C Ή εκτιμώμενη αξία του συνολικού κόστους C, η οποία προκύπτει
από τη σχέση:
C = exp (0,3579) ·Ρ 5

(6

.2)

όπου Ρ5, η τιμή των εφοδίων, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη στάθμιση των
υπόλοιπων συντελεστών παραγωγής. Οι οριακές επιδράσεις του κεφαλαίου
υποδομής Κ, και της τεχνολογικής μεταβλητής tj στο κόστος της επιχείρησης
του ΟΣΕ παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.1.
Από τον Πίνακα 6.1 παρατηρούμε ότι μια αύξηση του κεφαλαίου υποδο
μής του ελληνικού σιδηρόδρομου κατά 10 δρχ. (τιμές 1978), θα προκαλέσει
μείωση στο μεταβλητό κόστος κατά 3,8 δρχ. Επίσης, μια μείωση του δικτύου
με χαμηλή πυκνότητα κυκλοφορίας κατά ένα χιλιόμετρο θα εξοικονομήσει κό
στος 1715,96 δρχ. (1978). Τέλος, το ακαθάριστο ποσοστό απόδοσης του κε
φαλαίου υποδομής του ελληνικού σιδηρόδρομου εκτιμάται σε 38,12%. Το
ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση με το κόστος ευκαιρίας του κε
φαλαίου, το οποίο έχει υπολογιστεί στην παράγραφο 5.2.3 σε 11,5%. Επειδή
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επιπλέον στον ελληνικό σιδηρόδρομο ισχύει ο νόμος των φθινουσών αποδό
σεων του κεφαλαίου,1 η επιχείρηση των ελληνικών σιδηροδρομικών μεταφο
ρών θεωρείται υπο-επενδεδυμένη. Δηλαδή το κεφάλαιο το οποίο έχει επεν
δυθεί σε αυτή είναι πολύ μικρότερο από εκείνο που απαιτείται για την
ελαχιστοποίηση του κόστους, με δεδομένες τις τεχνολογικές συνθήκες και το
επίπεδο του προϊόντος.
Για τον υπολογισμό των ελαστικοτήτων ζήτησης των συντελεστών πα
ραγωγής σε σχέση με το κεφάλαιο υποδομής και τις τεχνολογικές συνθήκες,
εφαρμόζονται οι εκτιμήσεις των Πινάκων 5.6 - 5.10 του Κεφαλαίου 5 στη
σχέση:2

Gî+îaΛ

(6.3)
1 = 1,2,3,4,5. j = 0,1,2,3.

Από τον Πίνακα 6.2 παρατηρούμε ότι μια 10% αύξηση του κεφαλαίου
υποδομής θα εξοικονομήσει κόστος 1%, μια 10% μείωση του δικτύου με χα
μηλή πυκνότητα κυκλοφορίας θα εξοικονομήσει κόστος 2,9%, μια 10% αύξη
ση της μέσης διάνυσης θα εξοικονομήσει κόστος 0,2% και μια 10% μείωση της
αναλογίας των βιομηχανικών προς τα αγροτικά προϊόντα θα εξοικονομήσει
κόστος περίπου 1%. Δηλαδή, παρατηρούμε ότι μεγάλη εξοικονόμηση κό
στους πραγματοποιείται στον ελληνικό σιδηρόδρομο, εκτός από την αύξηση
του κεφαλαίου υποδομής του, και με τη μείωση του δικτύου της χαμηλής
πυκνότητας κυκλοφορίας καθώς και με τη μείωση των βιομηχανικών και την
αύξηση των αγροτικών μεταφερόμενων προϊόντων. Οι πιο πάνω εξοικονομή
σεις κόστους μεταφράζονται κατά ανάλυση συντελεστών μεταβλητού κόστους
σε ποσοστά από τον Πίνακα 6.3.Όπως φαίνεται από τον πίνακα αυτόν, η μεί
ωση του ποσοστού συμμετοχής των βιομηχανικών προϊόντων προς τα αγρο
τικά συντελεί σε εξοικονόμηση κόστους κατά κύριο λόγο στη διοικητική εργα
σία, την εργασία πληρώματος και την εργασία συντήρησης. Επίσης, η μείωση
του δικτύου με χαμηλή πυκνότητα κυκλοφορίας συντελεί σε εξοικονόμηση κό
στους κυρίως στα καύσιμα, τη διοικητική εργασία και την εργασία συντήρη
σης.

1. Πράγματι, έχουμε, aC/θΚ = -0,1-C/K και τότε: ô2C/dK2 = -0,1 C (-1/Κ2) > 0.
2. Στη σχέση αυτή θεωρούμε το κεφάλαιο υποδομής ως τεχνολογική μεταβλητή και τότε
η παράμετρος του συμβολίζεται με G 0 , οπότε G 0 =D 0 .
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2
Ελαστικότητες κόστους και ζήτησης των συντελεστών παραγωγής
σε σχέση με το κεφάλαιο υποδομής και τις τεχνολογικές μεταβλητές
Κόστος

Καύσιμα
και υλικά

Εργασία
Εφόδια
Διοικητική Πληρώματος Συντήρησης

Κ = κεφάλαιο υποδομής
-0,1000
tj= % δικτύου χαμηλής
πυκνότητας κυκλο
φορίας
0,2891
12=μέσηδιάνυση
-0,0213
t 3 = % σύνθεσης του μεταφε
ρόμενου προϊόντος
0,1069

-0,1132

-0,1022

-0,0888 -0,1024

-0,0901

0,3572
-0,0260

0,2824
-0,0354

0,2798 0,3184
-0,0244 -0,0364

0,1746
-0,0668

0,0990

0,1106

0,1168

0,1175

0,0899

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3
Εξοικονόμηση μεταβλητού κόστους του ΟΣΕ κατά συντελεστή
Ποσοστιαία μεταβολή του
κεφαλαίου και των τεχνολογικών συνθηκών

Εξοικονόμηση μεταβλητού κόστους (%)
Καύσιμα
και υλικά

Εργασία
Εφόδια
Διοικητική Πληρώματος Συντήρησης

10% αύξηση του κεφαλαίου υποδομής
10% μείωση του δικτύου χαμηλής
πυκνότητας κυκλοφορίας
10% αύξηση της μέσης διάνυσης
10% μείωση της αναλογίας των
βιομηχανικών προς τα αγροτικά
μεταφερόμενα προϊόντα

1,13

1,02

0,89

1,02

0,79

3,57
0,26

2,82
0,35

2,80
0,24

3,18
0,36

1,75
0,67

0,99

1,11

1,17

1,18

0,90

Οι ελαστικότητες της ζήτησης των συντελεστών παραγωγής σε σχέση με
το προϊόν (χιλιομετρικοί τόνοι και χιλιομετρικοί επιβάτες) μπορούν να προ
κύψουν με βάση τη σχέση:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4
Ελαστικότητες κόστους και ζήτησης των συντελεστών παραγωγής
σε σχέση με το προϊόν

Κόστος

Καύσιμα
και υλικά

Εργασία
Εφόδια
Διοικητική Πληρώματος Συντήρησης

Υ^χιλιομ/κοί τόνοι
Υ2 = χιλιομ/κοί επιβάτες

0,0656
0,0475

0,0962
0,0618

*i

0,0856
0,0468

0,0780
0,0388

0,0689
0,0257

0,0021
0,0815

1=1,2,3,4,5 j = 1,2.

Από τον Πίνακα 6.4 παρατηρούμε ότι μια 10% αύξηση των εμπορευμα
τικών σιδηροδρομικών μεταφορών επιβαρύνει το μεταβλητό κόστος κατά
0,66%. Η επιβάρυνση αυτή μεταφράζεται κατά ανάλυση συντελεστών μετα
βλητού κόστους στις επιβαρύνσεις: 0,96% στα καύσιμα, 0,86% στη διοικητι
κή εργασία, 0,78% στην εργασία πληρώματος και 0,69% στην εργασία συντή
ρησης, ενώ στα εφόδια το κόστος που εξοικονομείται είναι ασήμαντο. Ομοίως
μια 10% αύξηση των επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών επιβαρύνει το
μεταβλητό κόστος κατά 0,48% και μεταφράζεται, κατά ανάλυση συντελε
στών, στις επιβαρύνσεις: 0,62% στα καύσιμα, 0,47% στη διοικητική εργασία,
0,39% στην εργασία πληρώματος, 0,26% στην εργασία συντήρησης και 0,82
στα εφόδια. Η εξοικονόμηση του κόστους στα εφόδια οφείλεται στο γεγονός
ότι στις ελληνικές επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές δεν γίνεται αποτελε
σματική χρήση των εφοδίων και, ως εκ τούτου, με την αύξηση του μεταφορι
κού έργου η πληρότητα τους αυξάνει με συνέπεια την αύξηση της αποτελεσμα
τικότητας.
Από τον Πίνακα 5.13 του Κεφαλαίου 5, στον οποίο παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα των εκτιμήσεων κόστους των ελληνικών υπεραστικών μεταφο
ρών με ΔΧ φορτηγά, παρατηρούμε ότι οι γραμμικές και τετραγωνικές παρά
μετροι των λειτουργικών χαρακτηριστικών, ί·ν είναι γενικά στατιστικά σημα
ντικές. Τούτο σημαίνει ότι τα λειτουργικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν το
κόστος και την τεχνολογία και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εισέλθουν απευθεί192

ας στη συνάρτηση παραγωγής και όχι υπό τη μορφή σχέσης του προϊόντος.
Επίσης, οι παράμετροι των όρων αλληλεπίδρασης μεταξύ των λειτουργικών
χαρακτηριστικών και των συντελεστών παραγωγής, Pjtj, καθώς επίσης και με
ταξύ των τιμών των συντελεστών παραγωγής και του προϊόντος, PjY, είναι
γενικά στατιστικά σημαντικές. Τούτο σημαίνει ότι η παραγωγή για τις ελληνι
κές μεταφορές με φορτηγά είναι μη ομοΟετική και μη διαχωρίσιμη.
Επομένως, από τα αποτελέσματα του Πίνακα 5.13 προκύπτει ότι δεν
μπορούμε να γενικεύσουμε σφαιρικά για τη φύση της τεχνολογίας και των οι
κονομιών μεγέθους των ελληνικών μεταφορικών επιχειρήσεων φορτηγών,
επειδή οι ελαστικοτήτες κόστους όχι μόνο διακυμαίνονται ανάλογα προς το
επίπεδο του προϊόντος, αλλά επίσης ανάλογα και προς το επίπεδο των τιμών
των συντελεστών παραγωγής και το επίπεδο των λειτουργικών χαρακτηριστι
κών.
Εντούτοις, για να πάρουμε μια ιδέα της φύσης της τεχνολογίας των πα
ραπάνω επιχειρήσεων, είναι αναγκαίο να απλουστεύσουμε, θεωρώντας ότι οι
εκτιμήσεις της ελαστικότητας του κόστους και της ελαστικότητας υποκατά
στασης των συντελεστών παραγωγής και ζήτησης αξιολογούνται στο μέσο
επίπεδο των μεταβλητών. Επειδή οι εξισώσεις του μοντέλου έχουν εξειδι
κευτεί με μεταβλητές, οι οποίες έχουν μετρηθεί ως αποκλίσεις από τη μέση τι
μή, οι υπολογισμοί των ελαστικοτήτων αυτών είναι σημαντικά απλοποιημέ
νοι με τη στάθμιση των μεταβλητών, έτσι ώστε η σταθμισμένη τιμή τους να
είναι η μονάδα στο επίπεδο του δειγματικού μέσου.
Ο Πίνακας 6.5 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις των ελαστικοτήτων κόστους
σε σχέση με το προϊόν και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά μαζί με τις αντί
στοιχες μέσες αποκλίσεις, καθώς επίσης και τις εκφράσεις των ελαστικοτήτων
αυτών,οι οποίες κυμαίνονται στις μέσες τιμές των συντελεστών παραγωγής
αλλά σε μεταβαλλόμενα επίπεδα προϊόντος και λειτουργικών χαρακτηριστι
κών. Από τον πίνακα αυτόν βλέπουμε ότι η αντιπροσωπευτική επιχείρηση του
δείγματος των ελληνικών επιχειρήσεων των φορτηγών έχει αύξουσες οικονο
μίες μεγέθους (ölnC/dlnY = 0,8460). Επίσης, οι επιδράσεις όλων των λει
τουργικών χαρακτηριστικών στο κόστος είναι σημαντικές.
Επομένως, στις πιο πάνω μεταφορές θα μπορούσαν οι μεταφορικές επι
χειρήσεις να αποκομίζουν οικονομίες που θα προέρχονταν από μια αποτελε
σματικότερη χρήση των εφοδίων τους. Κατά συνέπεια, οι μεγάλες επιχειρή
σεις που έχουν μεγάλα μέσα φορτία, μεγάλες μέσες διανύσεις και μεγάλη
πληρότητα, θα μπορούν να έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες πραγματοποίησης
χαμηλότερου κόστους από ό,τι οι μικρές που διαθέτουν μικρά μέσα φορτία,
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.5
Ελαστικότητες κόστους των ΔΧ ελληνικών φορτηγών
σε σχέση με το προϊόν και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά
στις μέσες τιμές των συντελεστών παραγωγής
ainC/dlnY

âlnC/ainti

ainC/51nt2

ainc/aint 3

0,8460
(0,0768)

-0,3007
(0,1228)

-0,3804
(0,1683)

-0,3173
(0,3508)

-0,2629
(0,1532)

-0,7986
(0,6226)

0,0041
(0,3374)

0,0176
(0,9195)

0,1476
(0,1692)

0,0041
(0,3374)

-1,8485
(0,6606)

-1,8880
(1,1324)

0,5622
(0,3450)

0,0176
(0,9195)

-1,8880
(1,1324)

5,1689
(4,3049)

0,1545
(0,1194)

-0,2629
(0,1532)

0,1476
(0,1692)

0,5622
(0,3450)

μικρές μέσες διανύσεις και μικρή πληρότητα. Βασική επομένως προϋπόθεση
για να καρπωθούν τις πιο πάνω οικονομίες οι ελληνικές επιχειρήσεις φορτη
γών είναι η οργάνωση τους σε μεγάλες επιχειρήσεις. Γι' αυτό απαιτείται η
εφαρμογή μιας πολιτικής παρέμβασης σε αυτές, η οποία θα καθορίζει τα εμπο
ρεύματα που θα μεταφέρουν και τα δρομολόγια που θα εκτελούν, καθώς επί
σης και μια παράλληλη απελευθέρωση των κομίστρων, προκειμένου να ενθαρ
ρυνθούν να επεκτείνουν την κλίμακα λειτουργίας τους. Επομένως, οι
ελεγχόμενες επιχειρήσεις μεταφορών με φορτηγά, περιοριζόμενες τυπικά στα
εμπορεύματα που θα μεταφέρουν και τα δρομολόγια που θα εκτελούν, θα
πραγματοποιούν μεγάλα μέσα φορτία, μεγάλες μέσες διανύσεις και θα έχουν
λιγότερες κενές επιστροφές.
Από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις των με
ταφορών με φορτηγά χαρακτηρίζονται περισσότερο αποτελεσματικές όχι
επειδή εκ φύσεως έχουν χαμηλό κόστος, αλλά επειδή μπορούν να λαμβάνουν
αποτελεσματικότερες χρήσεις των εφοδίων τους, έτσι ώστε, όταν υπάρχουν
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οικονομίες μεγέθους στα φορτηγά, αυτές θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενης
μάλλον παρά τεχνολογικής μορφής.
6.3. Ο υπολογισμός των μακροχρόνιων οικονομιών μεγέθους των ελλη
νικών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών
Η τιμολογιακή και επενδυτική πολιτική των ελληνικών χερσαίων εμπο
ρευματικών μεταφορών προσδιορίζεται από το ανταγωνιστικό μοντέλο των
σιδηροδρομικών μεταφορών και των μεταφορών με φορτηγά. Επειδή όμως το
κεφάλαιο υποδομής των σιδηροδρομικών μεταφορών μεταβάλλεται πολύ αρ
γά και βρίσκεται, ιδιαίτερα για τις ελληνικές σιδηροδρομικές μεταφορές, σε
μεγάλη απόκλιση από το επίπεδο εκείνο που απαιτείται για να έχουμε μακρο
χρόνια ισορροπία, απαιτείται πρώτιστα να γίνει η διευθέτηση του στο
optimum επίπεδο. Η διευθέτηση του κεφαλαίου του σιδηρόδρομου θα επιδρά
σει μέσω του ανταγωνισμού στο κόστος και τη ζητήση των μεταφορών με φορ
τηγά. Τότε οι επιχειρήσεις των φορτηγών, προκειμένου να ανταγωνιστούν την
εξέλιξη των σιδηροδρομικών μεταφορών, θα μεταβάλλουν τις ρυθμιζόμενες
οικονομίες μεγέθους τους. Κατ' αυτό τον τρόπο θα οδηγηθούμε σε ένα μοντέ
λο μακροχρόνιας ανταγωνιστικής ισορροπίας των ελληνικών χερσαίων εμπο
ρευματικών μεταφορών, με βάση το οποίο οι μεταφορικές επιχειρήσεις θα
μπορούν να εφαρμόσουν την πολιτική τιμολόγησης σε οριακό κόστος με μεγα
λύτερη αποτελεσματικότητα.
6.3.1. Ο υπολογισμός των μακροχρόνιων οικονομιών μεγέθους των σιδηρο
δρομικών μεταφορών
Όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση, βασική προϋπόθεση για
την επίτευξη μακροχρόνιας ισορρροπίας στις χερσαίες μεταφορές είναι η δι
ευθέτηση του κεφαλαίου υποδομής του σιδηρόδρομου στο άριστο επίπεδο.
Επομένως, θα πρέπει για τον σκοπό αυτό να γνωρίζουμε τις οικονομίες μεγέ
θους των σιδηροδρομικών μεταφορών.
Από το Κεφάλαιο 2 προκύπτει ότι οι βραχυχρόνιες και οι μακροχρόνιες
οικονομίες μεγέθους των σιδηροδρομικών μεταφορών καθορίζονται από την
παρακάτω σχέση:
ydlnCM1
Δ
ainWi
l-ainCB/ainK*
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ydlnCB
Ζ
θΙηΨί

1

"

;

όπου:
C B = το βραχυχρόνιο οριακό κόστος,
C M = το μακροχρόνιο οριακό κόστος,
Κ* = το optimum επίπεδο του κεφαλαίου υποδομής.
Επομένως, με βάση τα δεδομένα του προηγούμενου κεφαλαίου και της
πιο πάνω σχέσης, οι μακροχρόνιες οικονομίες μεγέθους των ελληνικών σιδη
ροδρομικών μεταφορών θα είναι:

çHnÇ^ =
1
0,3133 = 0,2848
θΙηΨί 1-(-0,1000)

(6.6)

δηλαδή, οι μακροχρόνιες οικονομίες μεγέθους του ελληνικού σιδηρόδρομου
είναι αύξουσες και μικρότερες των βραχυχρόνιων οικονομιών μεγέθους, εφό
σον dlnC/θΙηΚ < 0.
Στους υπολογισμούς της σχέσης (6.5) είναι αναγκαίο να δοθεί ένα ση
μείο αναφοράς στη μακροχρόνια ισορροπία, κατά το οποίο η μεταβολή του
βραχυχρόνιου κόστους, σε σχέση με το κεφάλαιο υποδομής, θα πρέπει να
ισούται με την απόδοση του κεφαλαίου αυτού σύμφωνα με τη σχέση:

a κ*

ainK* κ*

όπου Γκ η απόδοση του κεφαλαίου υποδομής. Όπως έχει αναφερθεί προη
γουμένως, μια αύξηση του κεφαλαίου υποδομής του ελληνικού σιδηρόδρομου
κατά 100 δρχ. θα προκαλέσει μείωση του μεταβλητού κόστους κατά 37,76
δρχ. Δηλαδή, η ακαθάριστη απόδοση του κεφαλαίου του είναι 37,76%. Εάν
από αυτή αφαιρεθούν ένα ποσοστό 4,5% για φόρους και ένα ποσοστό 5% για
αποσβέσεις, προκύπτει η καθαρή απόδοση του κεφαλαίου, η οποία υπολογί
ζεται σε 28,26%. Εφόσον η καθαρή απόδοση του κεφαλαίου βασίζεται στο ση
μείο προσέγγισης των μέσων, ο ελληνικός σιδηρόδρομος θα βρίσκεται σε μα
κροχρόνια ισορροπία σε ένα κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου ύψους 28,26%.
Δηλαδή, βλέπουμε ότι το σημείο προσέγγισης των μέσων είναι επίσης και ένα
σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας.
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6.3.2. To optimum απόθεμα του κεφαλαίου του ελληνικού σιδηρόδρομου και
οι οικονομίες μεγέθους
Για να υπολογιστεί το optimum απόθεμα του κεφαλαίου υποδομής του
ελληνικού σιδηρόδρομου, πρέπει να λυθεί η σχέση (6.7), για το optimum ποσό
Κ* του κεφαλαίου σε μια δεδομένη απόδοση αυτού r x . Στον Πίνακα 6.6 πα
ρουσιάζονται το πραγματικό απόθεμα του κεφαλαίου το έτος 1987 (σε τιμές
1978) και τα optimum επίπεδα αυτού σε διάφορο κόστος ευκαιρίας.
Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 6.6, το optimum επίπεδο του κεφαλαίου
κυμαίνεται σημαντικά στο διάφορο κόστος ευκαιρίας. Όσο μικρότερο είναι
το κόστος ευκαιρίας, τόσο περισσότερο είναι αύξουσες οι αποδόσεις μεγέ
θους. Επομένως, ένα πρόγραμμα δανειοδότησης της Κυβέρνησης για τη βελ
τίωση της υποδομής του σιδηρόδρομου θα τον απομακρύνει από εκείνη την
κατάσταση κατά την οποία η πολιτική τιμολόγησης σε οριακό κόστος μπορεί
να εφαρμοστεί χωρίς επιχορήγηση.
Επομένως, εάν η Κυβέρνηση επενδύσει στον ελληνικό σιδηρόδρομο για
να βελτιωθεί η υποδομή του, θα πρέπει επιπρόσθετα να τον επιχορηγήσει για
την εφαρμογή της πολιτικής τιμολόγησης σε οριακό κόστος. Τούτο εξηγείται
από το γεγονός ότι με την ποιοτική βελτίωση του κεφαλαίου, το βραχυχρόνιο
(μεταβλητό) κόστος μειώνεται και, εφόσον το προϊόν και το κόστος ευκαιρίας
παραμένουν σταθερά, η ελαστικότητα του προϊόντος θα μειωθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6
Το κεφάλαιο υποδομής του ελληνικού σιδηρόδρομου και οι μακροχρόνιες
οικονομίες μεγέθους σε σχέση με ορισμένες εναλλακτικές υποθέσεις
κόστους ευκαιρίας, 1987

Απόθεμα κεφαλαίου σε δρχ. ( 1978)
Κόστος ευκαιρίας
%

Μακροχρόνιες
οικονομίες
μεγέθους

Πραγματικό

Optimum

28,3

711.100.000

718.118.620

0,2848

16,0
11,5
8,0

"
"
"

1.241.284.100
1.667.108.400
2.283.968.300

0,2833
0,2811
0,2781
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Το συνολικό κόστος του ελληνικού σιδηρόδρομου κατά το έτος 1987, σε
σχέση με το πραγματικό και optimum απόθεμα του κεφαλαίου και με το κό
στος ευκαιρίας 11,5% (όπως έχει εκτιμηθεί για την Ελλάδα), εκτιμάται σε τι
μές 1978 σε 799.379.270 δρχ. και σε 1.942.426.10Ò δρχ. αντίστοιχα. Επομέ
νως, η απώλεια της αποτελεσματικότητας, που οφείλεται στη διατήρηση του
μη optimum επιπέδου του κεφαλαίου υποδομής, είναι 1.143.046.830 δρχ. Η
απώλεια αυτή είναι σημαντική και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με βρα
χυχρόνιες ρυθμίσεις του μεταφορικού έργου, παρά μόνο μακροχρόνια με με
γάλα επενδυτικά έργα για τη βελτίωση της υποδομής του ελληνικού σιδηρό
δρομου.
Από την άλλη μεριά, το μέγεθος της επιχορήγησης, το οποίο απαιτείται
για τη στήριξη της πολιτικής τιμολόγησης σε οριακό κόστος, στην περίπτωση
της προσαρμογής της λειτουργίας της επιχείρησης στη μακροχρόνια ισορρο
πία, με δεδομένα το κόστος ευκαιρίας και το ύψος του μεταφορικού έργου,
καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ του μακροχρόνιου συνολικού κόστους,
στο πιο πάνω επίπεδο κόστους ευκαιρίας, και των εσόδων της επιχείρησης, τα
οποία θα πραγματοποιούσε, όταν εφάρμοζε την πολιτική τιμολόγησης σε
οριακό κόστος. Δηλαδή, για την περίπτωση του ελληνικού σιδηρόδρομου, θα
έχουμε:
Δρχ. 1978
Συνολικό μακροχρόνιο κόστος σε επίπεδο
κόστους ευκαιρίας 11,5%:
1.942.426.100
Έσοδα σε τιμολόγηση οριακού κόστους:
1.391.000.000
Επιχορήγηση
551.426.100
Από τους παραπάνω υπολογισμούς παρατηρούμε ότι η θυσία κόστους,
που πραγματοποιείται στον ελληνικό σιδηρόδρομο για τη διατήρηση της υπο
δομής του στο μη optimum επίπεδο, είναι μεγαλύτερη από την αξία της επιχο
ρήγησης, η οποία θα επιβαλλόταν όταν η λειτουργικότητα του προσαρμοστεί
στο optimum επίπεδο του κεφαλαίου με σταθερό επίπεδο μεταφορικού έργου.
Επομένως, το πρόβλημα της ceteris paribus επίτευξης της μακροχρόνιας
ισορροπίας της επιχείρησης του ελληνικού σιδηρόδρομου δεν είναι κατά κύ
ριο λόγο η χειροτέρευση των οικονομιών μεγέθους, αλλά περισσότερο η κακή
κατανομή του κεφαλαίου του. 3
3. Αντίθετα, στους αναπτυγμένους σιδηρόδρομους άλλων χωρών, το πρόβλημα αυτό εί
ναι περισσότερο έντονο στις μακροχρόνιες οικονομίες μεγέθους και λιγότερο στην κακή κατα
νομή του κεφαλαίου υποδομής.
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ανάπτυξη του ελληνικού σιδηρόδρο
μου, ώστε να λειτουργήσει πλησιέστερα προς το επίπεδο της μακροχρόνιας
ανταγωνιστικής ισορρροπίας, είναι οικονομικά συμφέρουσα. Επιπλέον, η
πρόσθετη επιχορήγηση που θα απαιτηθεί για τη στήριξη της πολιτικής τιμολό
γησης σε οριακό κόστος, ως συνέπεια της προσαρμογής αυτής, θα μπορεί να
καλυφθεί ενμέρει με την ανάλογη αύξηση του προϊόντος, έτσι ώστε να βελτιω
θούν οι μακροχρόνιες οικονομίες μεγέθους της επιχείρησης.
Εντούτοις, επειδή ο υπολογισμός του ύψους του προϊόντος που απαι
τείται για την κάλυψη ενόλω ή ενμέρει της πιο πάνω επιχορήγησης στηρίζεται
σε εκτιμήσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν μεγάλες μέσες αποκλίσεις για ορι
σμένες μεταβλητές, ο υπολογισμός του μεγέθους της παρουσιάζει σημαντικές
δυσκολίες. Για τον λόγο αυτό εφαρμόζεται στις διάφορες χώρες κάποια μα
κροοικονομική πολιτική που έχει ως αποτέλεσμα τη διευθέτηση του κόστους
ευκαιρίας του κεφαλαίου σε ένα ορισμένο ύψος, το οποίο θα καθορίζεται από
τις συνθήκες της αγοράς. Σε παραδείγματα άλλων χωρών, το κεφάλαιο του σι
δηρόδρομου αξιολογείται με βάση το επιτόκιο αγοράς, το οποίο θεωρείται ως
κοινωνικό κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου. Παράλληλα, επιδιώκεται στον
σιδηρόδρομο η ισότητα των κομίστρων με το οριακό κόστος. Τούτο έχει ως
συνέπεια ότι το καθαρό έσοδο από τις πληρωμές των μεταβλητών συντελε
στών παραγωγής δεν φθάνει το κόστος του κεφαλαίου. Εντούτοις, εάν
υπάρχουν χρηματικά κεφάλαια μετά την αποπληρωμή των μεταβλητών συντε
λεστών, η Κυβέρνηση θα έχει κάποιο ποσοστό απόδοσης, το οποίο θα είναι βέ
βαια μικρότερο από το επιτόκιο της αγοράς. Τότε το μέγεθος της επιχορήγη
σης θα είναι:
E = (i-d)-K

(6.8)

όπου:
i = το επιτόκιο της αγοράς,
d = το ποσοστό απόδοσης που κερδίζει η Κυβέρνηση μετά την πληρωμή των
μεταβλητών συντελεστών,
Κ = η αξία του κεφαλαίου υποδομής.
6.3.3. Οι οικονομίες μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων μεταφορών με
φορτηγά
Ο κλάδος των ελληνικών μεταφορών με φορτηγά αποτελείται, όπως έχει
αναφερθεί προηγουμένως, από πολυάριθμες μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες
199

έχουν το πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους, εφόσον χρησιμοποιούν φθηνό
τερη εργασία και κεφάλαιο σε σχέση με τις μεγάλες και οργανωμένες επιχειρή
σεις. Παρ' όλα αυτά όμως χάνουν σημαντικό κόστος από το χαμηλό επίπεδο
των λειτουργικών χαρακτηριστικών που διαθέτουν. Κατά συνέπεια, η οργά
νωση των μεταφορών με φορτηγά στην Ελλάδα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν
μεγάλες μεταφορικές επιχειρήσεις, οι οποίες να προσφέρουν μεγάλα μέσα
φορτία και μεγάλη πληρότητα, ίσως είναι πιο συμφέρουσα.
Οι οικονομίες μεγέθους μιας μεταφορικής επιχείρησης του δείγματος
των ελληνικών μεταφορικών επιχειρήσεων φορτηγών παρέχονται από την
παρακάτω σχέση:

^ - ^ = 0,8460 - 0,2629 lnt 1 + 0,1476 lnt 2 + 0,5622 lnt 3 + 0,1545 lnY
a l n Y
(0,0768) (0,1532)
(0,1692) " (0,3449)
(0,1194)
(6.9)
όπου:
ti = το μέσο φορτίο,
Ì2 = η μέση διάνυση,
t3 = η αναλογία των τόνων πλήρους φορτίου στο σύνολο των τόνων, και
Υ = το προϊόν.
Όπως φαίνεται από τη σχέση (6.9), οι οικονομίες μεγέθους της μέσης
επιχείρησης του δείγματος είναι 0,8460. Επομένως, όλες οι επιχειρήσεις των
οποίων το επίπεδο των λειτουργικών χαρακτηριστικών και του προϊόντος
βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της μέσης επιχείρησης ή λίγο πάνω από αυτό,
πραγματοποιούν αύξουσες μέχρι σταθερές αποδόσεις, και ως εκ τούτου θα
παράγουν στο κατερχόμενο τμήμα της καμπύλης του μέσου κόστους. Επίσης,
στη σχέση (6.9) απεικονίζεται η όλη κατάσταση που υπάρχει στο επίπεδο των
τεχνολογικών συνθηκών των επιχειρήσεων των ελληνικών υπεραστικών με
ταφορών με ΔΧ φορτηγά αυτοκίνητα, τα οποία εκτελούν δρομολόγια στους
άξονες που συνυπάρχει το σιδηροδρομικό δίκτυο κανονικού πλάτους. Κατ'
αυτό τον τρόπο, οι επιχειρήσεις του δείγματος θα πρέπει να αυξήσουν το μέσο
φορτίο, προκειμένου να έχουν αποτελεσματικότερες μεταφορές. Η βελτίωση
των τεχνολογικών συνθηκών των επιχειρήσεων αυτών θα πρέπει να συνο
δευτεί και με αύξηση του προϊόντος τους για να κάνουν αυτές αποτελεσματι200

κότερη χρήση των εφοδίων τους. Η απαιτούμενη για τον σκοπό αυτό αύξηση
του προϊόντος είναι σχετικά μεγάλη για τις ελληνικές μεταφορές με φορτηγά.
Δηλαδή στις επιχειρήσεις που τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και το προϊόν
βρίσκονται πολύ κοντά στη μέση επιχείρηση του δείγματος, το μεταφορικό έρ
γο θα πρέπει να αυξηθεί για την αποτελεσματικότερη χρήση των εφοδίων
τους, όταν οι τεχνολογικές τους συνθήκες βελτιωθούν, κατά 1,5 φορές, ενώ
στις επιχειρήσεις των οποίων τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και το προϊόν
βρίσκονται κάτω από τη μέση επιχείρηση του δείγματος το μεταφορικό έργο
θα πρέπει να αυξηθεί ακόμα περισσότερο.
Επομένως, ως αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη των επιχειρήσε
ων των μεταφορών με ΔΧ φορτηγά στην Ελλάδα είναι η εξεύρεση έργου. Στην
πραγματικότητα, έχουμε μια μεγάλη κάμψη στο μεταφορικό έργο των επιχει
ρήσεων αυτών, η οποία οφείλεται, όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, στη
μεγάλη ανάπτυξη των μεταφορών με τα IX φορτηγά. Για να αναπτυχθεί επο
μένως ο κλάδος των μεταφορών με ΔΧ φορτηγά, είναι απαραίτητο να συγκρο
τηθούν μεγάλες και οργανωμένες μεταφορικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα ανα
λάβουν το έργο εκείνο που εκτελείται σήμερα από τα IX φορτηγά. Οι
επιχειρήσεις αυτές, προκειμένου να αυξήσουν το μέσο φορτίο και την πληρό
τητα τους, θα πρέπει να εκτελούν ειδικές αποστολές, έτσι ώστε να αποκομί
ζουν ρυθμιζόμενες οικονομίες μεγέθους. Επομένως, η πολιτική παρέμβασης
στις μεταφορές με φορτηγά δεν θα πρέπει να γίνεται κατά κύριο λόγο στα κό
μιστρα, αλλά στα δρομολόγια και τα φορτία που θα εκτελούν οι μεταφορικές
επιχειρήσεις. Αντίθετα, η παρέμβαση στα κόμιστρα θα πρέπει να είναι περισ
σότερο ελαστική, για να ενθαρρυνθούν οι μεταφορικές επιχειρήσεις να αυξή
σουν το μέγεθος τους.
Η οργάνωση των ελληνικών επιχειρήσεων μεταφορών με φορτηγά θα κα
ταστεί απαραίτητη στην περίπτωση που ο ελληνικός σιδηρόδρομος ανα
πτυχθεί, εφόσον τότε θα επέλθει κρίση στις μικρές παραγωγικές μονάδες των
φορτηγών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΑΥΣΗ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η έλλειψη οργάνωσης του τομέα των ελληνικών χερσαίων εμπορευματι
κών μεταφορών, η ασταθής αγορά και η πληθώρα των ατομικών παραγωγι
κών μονάδων φορτηγών, καθιστούν προβληματική τη συγκέντρωση ακριβών
στοιχείων για την εξειδίκευση των μεταβλητών ενός μοντέλου, το οποίο θα
μπορούσε να αξιολογήσει με ακρίβεια την υφιστάμενη κατάσταση και να χα
ράξει τις αναγκαίες κατευθύνσεις για την εφαρμογή ορθολογικών πολιτικών
τιμολόγησης και επένδυσης στον τομέα αυτόν των μεταφορών. Για την αντι
μετώπιση των δυσκολιών αυτών κατά την εφαρμογή του μοντέλου, η παρούσα
μελέτη βασίστηκε σε προσεγγιστικές εκτιμήσεις του μεταφορικού έργου και
των τεχνολογικών μεταβλητών των 49 μεγαλύτερων μεταφορικών επιχειρή
σεων φορτηγών που τηρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 383/76 και εκτελούν με
ταφορές σε περιοχές που συνυπάρχει και το σιδηροδρομικό δίκτυο κανονικού
πλάτους. Οι επιχειρήσεις αυτές λόγω του μεγέθους τους έχουν κάποια ικανο
ποιητική οργάνωση, ώστε να παρέχουν εκτιμήσεις των πιο πάνω μεταβλητών,
οι οποίες να μην απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Το δείγμα όμως των
επιχειρήσεων αυτών δεν είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου των επιχειρή
σεων των φορτηγών που εκτελούν μεταφορές στις παραπάνω περιοχές, έτσι
ώστε τα ύψη των κομίστρων και των μεταφορικών έργων των φορτηγών και
του σιδηρόδρομου, τα οποία προκύπτουν από την εκτίμηση του μοντέλου,
μπορεί να μην είναι τόσο ακριβή για να εφαρμοστούν σε μια πολιτική κομί
στρων των πιο πάνω μέσων με μεγάλη αποτελεσματικότητα.
Επιπλέον, κατά την εφαρμογή του μοντέλου υιοθετήθηκαν ισχυρές υπο
θέσεις, κυριότερες των οποίων είναι η εξειδίκευση του με τις τιμές κρατικής
παρέμβασης και η θεώρηση δεδομένου του ανταγωνισμού που υπάρχει μεταξύ
των πολυάριθμων παραγωγικών μονάδων φορτηγών.
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Τέλος, η έλλειψη των αναγκαίων στοιχείων και οι απαιτήσεις της μεθο
δολογίας εφαρμογής του μοντέλου μάς υποχρεώνουν να συγκεντρώσουμε τα
μεταφερόμενα εμπορεύματα σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα βιομηχανικά και
τα αγροτικά και λοιπά προϊόντα.
Παρά τους πιο πάνω περιορισμούς η συμβολή του μοντέλου αυτού στη
διερεύνηση του τομέα των ελληνικών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών
είναι αξιόλογη, όχι τόσο από άποψη ακρίβειας των εκτιμήσεων, εφόσον υπάρ
χει έλλειψη αρκετών αξιόπιστων πρωτογενών στοιχείων, όσο από το γεγονός
ότι από την προσέγγιση αυτή αναμένεται να προκύψουν ακριβέστερες προβλέ
ψεις των κομίστρων των διαφόρων κατηγοριών αποστολών από εκείνες που
θα προέκυπταν με βάση τους τελείως τεκμαρτούς υπολογισμούς των παραγό
ντων κόστους και των μοντέλων μερικής ισορροπίας που εφαρμόζονται σήμε
ρα. Επιπλέον οι ατέλειες εφαρμογής του μοντέλου στον κλάδο αυτόν των ελ
ληνικών μεταφορών θα μπορέσουν μελλοντικά να βελτιωθούν με βάση τις
κατευθυντήριες γραμμές που αυτό δίνει στις ανάγκες οργάνωσης των μεταφο
ρικών επιχειρήσεων και καταχώρησης των απαραίτητων για τον σκοπό αυτόν
πρωτογενών στοιχείων. Επομένως, εφόσον η μελέτη εκτιμά κατά προσέγγιση
την υφιστάμενη κατάσταση της υποδομής του κλάδου αυτού των μεταφορών,
προσδιορίζει τις αναγκαίες μεθόδους για αποτελεσματικότερη τιμολογιακή
πολιτική τους, για αποτελεσματικότερη ανάπτυξη της υποδομής του ελληνι
κού σιδηρόδρομου και αποτελεσματικότερο τρόπο κρατικής παρέμβασης στις
μεταφορές με ΔΧ φορτηγά αυτοκίνητα.
7.1. Ο προσδιορισμός μιας αποτελεσματικότερης τιμολογιακής πολι
τικής στις ελληνικές χερσαίες εμπορευματικές μεταφορές
Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται τα κόμιστρα στις χερσαίες εμπο
ρευματικές μεταφορές στην Ελλάδα είναι τελείως ασαφής και δεν συσχετίζε
ται με την αποτελεσματικότητα των μεταφορών αυτών. Καταρχήν τα κόμι
στρα εκτιμώνται για κάθε μέσο μεταφοράς με βάση το μέσο κόστος, το οποίο
προσδιορίζεται τεκμαρτώς από τους παράγοντες που διαμορφώνουν το κό
στος σε έναν ασαφή ορίζοντα πολιτικής τιμών, η οποία προσαρμ ' εται περί
που με τις άλλες πολιτικές της Κυβέρνησης - τιμαριθμική, αντιπληθί ιστική.
Ως παράγοντες κόστους στην προκειμένη περίπτωση θεωρούνται μο ο οι
συντελεστές παραγωγής, ενώ, όπως προκύπτει από κάθε μελέτη αποτελεσμα
τικότητας των μεταφορών, το κόστος τους δεν επηρεάζεται μόνο από τους
συντελεστές παραγωγής, αλλά και από τους τεχνολογικούς συντελεστές. Επο203

μένως, κατά τον υπολογισμό των κομίστρων των ελληνικών χερσαίων μετα
φορών, δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των με
ταφορικών μέσων και η επίδραση των τεχνολογικών μεταβλητών στη διαμόρ
φωση του κόστους, η οποία κυμαίνεται ανάλογα με την κατηγορία των
αποστολών.
Η παρούσα μελέτη δεν παρέχει βέβαια ακριβείς εκτιμήσεις των κομί
στρων, εφόσον δεν υπάρχουν ακριβή πρωτογενή στοιχεία, μπορεί όμως να
προσδιορίσει προσεγγιστικά μια αποτελεσματικότερη τιμολογιακή πολιτική
των πιο πάνω μεταφορών από αυτήν που εφαρμόζεται σήμερα, εφόσον τα κό
μιστρα εκτιμώνται διαρθρωτικά από μοντέλα τα οποία περιέχουν τον αντα
γωνισμό μεταξύ του σιδηρόδρομου και των φορτηγών και επιπλέον την επί
δραση των τεχνολογικών μεταβλητών στο κόστος, κατά κατηγορία
αποστολών. Τα κυριότερα επομένως συμπεράσματα που απορρέουν από την
μελέτη είναι:
Η αποτελεσματικότητα των ελληνικών χερσαίων μεταφορών θα βελτιω
θεί, όταν ο σιδηρόδρομος προσανατολιστεί κυρίως στις μεταφορές των
αγροτικών και λοιπών μικράς αξίας προϊόντων και τα φορτηγά στις με
ταφορές των βιομηχανικών προϊόντων.
Η εφαρμογή της τιμολόγησης σε οριακό κόστος στις μεταφορές αυτές
έχει σημαντικές επιπτώσεις στα κέρδη των μεταφορικών επιχειρήσεων
και τα εισοδήματα των καταναλωτών, οι οποίες τουλάχιστον από τις
προσεγγιστικές εκτιμήσεις του μοντέλου φαίνονται τόσο σημαντικές,
ώστε για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής απαιτείται επιχορήγηση.
Επομένως, η Κυβέρνηση θα πρέπει να γνωρίζει το μέγεθος της απαιτού
μενης επιχορήγησης για την αποκατάσταση του εισοδήματος των τάξεων
που έχουν σχέση με τις μεταφορές, πριν εφαρμόσει την πολιτική αυτή.
Από το μοντέλο με την ανάπτυξη των εξισώσεων κόστους-εσόδου των
μεταφορικών επιχειρήσεων φορτηγών, μπορεί να προσδιοριστεί για κά
θε επιχείρηση η τιμολόγηση σε οριακό κόστος με βάση όχι μόνο τους
συντελεστές παραγωγής αλλά και το επίπεδο της τεχνολογίας και το
ύψος του προϊόντος της.
7.2. Η ανάπτυξη της υποδομής του ελληνικού σιδηρόδρομου
Είναι γνωστό ότι ο ελληνικός σιδηρόδρομος βρίσκεται σήμερα σε τέτοια
οπισθοδρομική κατάσταση, ώστε να μην μπορεί να προσελκύσει ακόμη και
εκείνες τις μεταφορές που ως εκ της φύσεως του πλεονεκτεί. Κατ' αυτό τον
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τρόπο το φορτηγό κυριαρχεί στις ελληνικές χερσαίες εμπορευματικές μετα
φορές. Επομένως, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η ανάπτυξη του ελληνικού
σιδηρόδρομου είναι αναγκαία. Εντούτοις η άποψη αυτή δεν συσχετίζεται με
μια αποτελεσματική πολιτική επένδυσης, κατά την οποία για την ανάπτυξη
του σιδηρόδρομου λαμβάνονται υπόψη ορισμένοι βασικοί παράγοντες, όπως
η αύξηση του κόστους που θα προκύψει από την αύξηση του εξοπλισμού του,
η αύξηση της επιχορήγησης για τη στήριξη της τιμολόγησης σε οριακό κόστος
που θα προκύψει από την πτώση των οικονομιών μεγέθους και η αύξηση του
μεταφορικού έργου που θα προκύψει από την ανάπτυξη της υποδομής της επι
χείρησης.
Αναλυτικότερα, η ανάπτυξη της υποδομής του σιδηρόδρομου προκαλεί
αύξηση του κόστους, εφόσον αυξάνει ο εξοπλισμός της, και επομένως, όταν
το μεταφορικό έργο παραμείνει σταθερό, θα έχουμε πτώση των οικονομιών
μεγέθους και, κατά συνέπεια, αύξηση της απόκλισης των εσόδων της επιχείρη
σης από το μεταβλητό κόστος, έτσι ώστε, εάν η Κυβέρνηση επιθυμεί να διατη
ρήσει την πολιτική τομολόγησης σε οριακό κόστος, θα πρέπει να αυξήσει την
επιχορήγηση. Η επιχορήγηση όμως αυτή μπορεί να αντισταθμιστεί ενμέρει με
την αύξηση του προϊόντος, το οποίο για τον ελληνικό σιδηρόδρομο πρέπει να
αυξηθεί σημαντικά για να την καλύψει πλήρως. Παράλληλα, όμως, θα πρέπει
να ληφθεί υπόψη και το κόστος διατήρησης του κεφαλαίου υποδομής σε ένα
επίπεδο το οποίο βρίσκεται κάτω από το άριστο. Στην περίπτωση των ελληνι
κών σιδηροδρομικών μεταφορών, αποδεικνύεται ότι το κόστος που απαιτεί
ται για τη διατήρηση του σιδηρόδρομου στο υπάρχον επίπεδο υποδομής, το
οποίο βρίσκεται πολύ κάτω από το άριστο επίπεδο, είναι μεγαλύτερο από την
επιχορήγηση που απαιτείται για τη στήριξη της πολιτικής τιμολόγησης σε
οριακό κόστος, όταν το κεφάλαιο υποδομής αναπτυχθεί. Εάν επιπλέον λη
φθεί υπόψη ότι ένα μέρος της επιχορήγησης αυτής θα καλυφθεί με την αύξηση
του μεταφορικού έργου, λόγω της εκσυγχρονισμένης υποδομής, τότε η επέν
δυση για την ανάπτυξη του ελληνικού σιδηρόδρομου αποδεικνύεται από τη
μελέτη ότι είναι συμφέρουσα.
Το ύψος της επιχορήγησης που θα πρέπει να πληρωθεί για τη στήριξη της
πολιτικής τιμολόγησης σε οριακό κόστος, ακόμη και στην περίπτωση που ο ελ
ληνικός σιδηρόδρομος αναπτυχθεί και υπάρξει και ανάλογη αύξηση του μετα
φορικού έργου, είναι σημαντικό, και η Κυβέρνηση θα πρέπει να το καλύψει, για
τί διαφορετικά θα υπάρξει μεγάλη ζημιά στην επιχείρηση. Εάν δεν μπορεί να το
καλύψει, θα πρέπει να μειωθεί το σταθερό κόστος του σιδηρόδρομου με την
εγκατάλειψη των τμημάτων της γραμμής με χαμηλή πυκνότητα κυκλοφορίας.
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Ένα βασικό συμπέρασμα που απορρέει από τη μελέτη είναι ότι το έλλειμ
μα στον ελληνικό σιδηρόδρομο προέρχεται κατά κύριο λόγο τόσο από τη μη
σωστή εκτίμηση της πιο πάνω επιχορήγησης, όσο και από τον ακατάλληλο
τρόπο που παρέχεται αυτή, εφόσον ο ελληνικός σιδηρόδρομος χρησιμοποιεί
ται από την Κυβέρνηση ως μέσο επιχορήγησης ορισμένων τάξεων φορτωτών,
ενώ στην ουσία θα έπρεπε να επιχορηγούνται οι τάξεις αυτές και ο σιδηρόδρο
μος να αφεθεί ελεύθερος να λειτουργήσει ανάλογα προς τις συνθήκες της αγο
ράς, δεδομένου ότι, παρ1 όλο που αυτός είναι μονοπώλιο, δεν μπορεί να μο
νοπωλήσει την αγορά των χερσαίων μεταφορών, εφόσον τον τελευταίο λόγο
στην επιλογή των μέσων μεταφοράς τον έχουν οι χρήστες.
7.3. Η κρατική παρέμβαση στις μεταφορές με ΔΧ φορτηγά
Η ύπαρξη των πολυάριθμων ατομικών παραγωγικών μονάδων στη βιο
μηχανία των φορτηγών έχει τα πλεονεκτήματα του χαμηλού κόστους εργασίας
και κεφαλαίου και την εύκολη προσαρμογή των μονάδων αυτών στις διάφο
ρες κατηγορίες των μεταφορών. Με την ανάπτυξη όμως του σιδηρόδρομου, οι
παραγωγικές αυτές μονάδες ίσως βρεθούν σε κρίση, δεδομένου ότι ο ελληνι
κός σιδηρόδρομος, όταν αναπτυχθεί, θα μπορεί ευκολότερα, λόγω της μονο
πωλιακής του κατάστασης, να ρυθμίσει τα κόμιστρα του ανάλογα προς τις
συνθήκες της αγοράς από ό,τι οι μονάδες των φορτηγών, εφόσον αυτές έχουν
να αντιμετωπίσουν τον μεταξύ τους ανταγωνισμό και την αστάθεια της εσω
τερικής τους αγοράς. Επομένως, οι επιχειρήσεις των μεταφορών με φορτηγά
θα πρέπει να αναπτυχθούν, παράλληλα με την ανάπτυξη του σιδηρόδρομου,
σε μεγάλες οργανωμένες μονάδες. Όπως προκύπτει από τη μελέτη, η ανά
πτυξη των επιχειρήσεων αυτών συσχετίζεται με τη βελτίωση των τεχνολογι
κών τους συνθηκών, όπως του μέσου φορτίου, της μέσης διάνυσης και της
πληρότητας τους. Η βελτίωση όμως των τεχνολογικών συνθηκών για τις ελλη
νικές μεταφορές φορτηγών έχει αποδειχθεί ότι απαιτεί σημαντική αύξηση του
μεταφορικού έργου, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική χρήση των εφο
δίων. Επομένως, για την υποβοήθηση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων αυτών
θα πρέπει να τυποποιηθούν τα δρομολόγια τους και να συνδυαστούν οι μετα
φορές τους με τις αναπτυγμένες σιδηροδρομικές μεταφορές. Επιπλέον η
Κυβέρνηση θα πρέπει να φανεί περισσότερο ελαστική στον έλεγχο των κομί
στρων των επιχειρήσεων αυτών, προκειμένου να τις ενθαρρύνει για την αύξη
ση του μεγέθους τους.
Γενικά η Κυβέρνηση δεν θα πρέπει για τις χερσαίες μεταφορές να δώσει
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τόσο μεγάλη έμφαση στον έλεγχο των κομίστρων, όσο στον έλεγχο και την ορ
γάνωση των δρομολογίων και το είδος του φορτίου που θα πρέπει να μεταφέ
ρει το κάθε μεταφορικό μέσο. Άλλωστε, όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως,
η Κυβέρνηση δεν επιτυγχάνει αποτελεσματικότητα στις μεταφορές με τον
έλεγχο των κομίστρων, εφόσον δεν τηρεί τη σωστή μέθοδο εκτίμησης του
ύψους τους.
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