
 

 

Σιδηρόδροµοι: ανοίγοντας τον δρόµο για µεγαλύτερη 
ανάπτυξη, βελτιωµένη αποτελεσµατικότητα και 

καλύτερες υπηρεσίες στην Ευρώπη 

 

Ο κλάδος των σιδηροδροµικών µεταφορών στην Ευρώπη 
απορροφά κρατικές επιδοτήσεις 36 δισ. ευρώ ετησίως (ισόποσες 
σχεδόν µε τις εισπράξεις από ναύλους). 
 

 
Η ανά εξάµηνο καταρτιζόµενη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
ευρωπαϊκή αγορά σιδηροδροµικών µεταφορών 
(http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/market/market_monitoring_e
l.htm), η οποία δηµοσιεύθηκε, δείχνει ότι, ενώ αναµφισβήτητα οι 
σιδηροδροµικές µεταφορές επεκτείνονται συνεχώς, εξακολουθούν να 
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα και 
την ποιότητα των υπηρεσιών σε διάφορα κράτη µέλη. Η έκθεση τονίζει 
επίσης ότι ο ελεύθερος ανταγωνισµός και η αυξηµένη προσφυγή σε 
δηµόσιους διαγωνισµούς διασφαλίζουν την παροχή καλύτερων 
υπηρεσιών στους επιβάτες και την καλύτερη αξιοποίηση των χρηµάτων 
των φορολογουµένων. Ο κλάδος των σιδηροδροµικών µεταφορών στην 
Ευρώπη απορροφά κρατικές επιδοτήσεις 36 δισ. ευρώ ετησίως (ισόποσες 
σχεδόν µε τις εισπράξεις από ναύλους). 
  
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Μεταφορών 
Σίιµ Κάλας τόνισε ότι «ο σιδηρόδροµος έχει σηµαντικές δυνατότητες ως 
ένα οικολογικό και βιώσιµο µεταφορικό µέσο.  
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Αλλά για να προσαρµοστούν οι σιδηρόδροµοι στις ανάγκες του 
21ου αιώνα, είναι αναγκαίο να ληφθούν τολµηρά µέτρα όπως: 
εξορθολογισµός των διαδικασιών έγκρισης οχηµάτων, αύξηση των 
επενδύσεων σε υποδοµές και προώθηση της έρευνας και της 
καινοτοµίας, αλλά επίσης άνοιγµα των εγχώριων υπεραστικών 
σιδηροδροµικών αγορών στον ανταγωνισµό και γενίκευση της 
προσφυγής σε διαδικασίες δηµόσιων διαγωνισµών, όπως προτείνεται 
στην 4η δέσµη µέτρων για τους σιδηροδρόµους». 
  
Η Επιτροπή εξέδωσε την εµπεριστατωµένη της έκθεση για τους 
σιδηροδρόµους –την έρευνα παρακολούθησης της αγοράς 
σιδηροδροµικών µεταφορών (Rail Market Monitoring Scheme-RMMS). Η 
έκθεση επιβεβαιώνει ότι οι επιβατικές σιδηροδροµικές µεταφορές 
γνωρίζουν υψηλούς ρυθµούς αύξησης από τα µέσα της δεκαετίας του 
1990 σε χώρες όπως το Ηνωµένο Βασίλειο (+70%), η Σουηδία (+42%), 
η Γαλλία (+37%) και το Βέλγιο (+26%), και υπογραµµίζει τη σηµασία 
των υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας, οι οποίες αντιστοιχούν στο ένα 
τέταρτο του συνόλου των µεταφορών στην ΕΕ. Οι διεθνείς µεταφορές 
επιβατών αυξάνονται και οι κύριες ευρωπαϊκές σιδηροδροµικές 
επιχειρήσεις δεν είναι πλέον καθαρά παραδοσιακά κρατικά µονοπώλια, 
αλλά όλο και περισσότερο διεθνείς σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που 
πραγµατοποιούν πάνω από το ένα τέταρτο του κύκλου εργασιών τους 
εκτός της χώρας τους. Οι σιδηροδροµικές µεταφορές εµπορευµάτων 
αυξάνονται επίσης, και σε ποσοστό 50% αφορούν διασυνοριακές 
µεταφορές. Νέες επιχειρήσεις του κλάδου απασχολούν περίπου 120.000 
άτοµα και κατέχουν ήδη το 21% της αγοράς σιδηροδροµικών επιβατικών 
µεταφορών και το 28% των σιδηροδροµικών εµπορευµατικών 
µεταφορών. 
Σύµφωνα µε την έκθεση, όταν υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισµός µεταξύ 
σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, οι τιµές είναι χαµηλότερες και παρέχονται 
καλύτερες υπηρεσίες στους επιβάτες. Για παράδειγµα, οι τιµές στα τραίνα 
υψηλής ταχύτητας είναι χαµηλότερες όταν υπάρχει ανταγωνισµός. Οι 
τιµές στη διαδροµή Ρώµη-Μιλάνο, όπου λειτουργούν δύο σιδηροδροµικές 
επιχειρήσεις, είναι κατά 25% έως 40% χαµηλότερες από τις τιµές στη 
διαδροµή Μαδρίτη-Βαρκελώνη, η οποία δεν είναι ακόµη ανοιχτή στον 
ανταγωνισµό. Τα δροµολόγια είναι διπλάσια στην ιταλική γραµµή, 
γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ της συχνότητας 
δροµολογίων και του ελεύθερου ανταγωνισµού, ο οποίος υφίσταται 
σήµερα κυρίως στις γραµµές υψηλής ταχύτητας και στις υπεραστικές 
γραµµές µεγάλων αποστάσεων. 
Από την άλλη πλευρά, η έκθεση καταδεικνύει επίσης ότι ο 
σιδηροδροµικός τοµέας εξαρτάται (ακόµη) σε µεγάλο βαθµό από 
κρατικές επιδοτήσεις (περίπου 36 δισ. ευρώ το 2012), ίδιου σχεδόν 
ύψους µε τα έσοδά του και ότι η ανάπτυξη των σιδηροδροµικών 
εµπορευµατικών µεταφορών καθυστερεί σε σχέση µε την ανάπτυξη 
αυτού του είδους µεταφορών µε άλλα µέσα. Υπογραµµίζει επίσης ότι 
λιµένες όπως εκείνοι του Ρότερνταµ και της Αµβέρσας θα µπορούσαν να 
έχουν καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά τη διακίνηση εµπορευµάτων 
µέσω των σιδηροδρόµων και ότι οι σιδηροδροµικές µεταφορές και οι 
σταθµοί των τραίνων έχουν ακόµη µεγάλα περιθώρια βελτίωσης 
(ικανοποίηση 58%). Για παράδειγµα, οι σιδηρόδροµοι δεν έχουν 
αξιοποιήσει τις δυνατότητές τους για εξυπηρέτηση ατόµων µε µειωµένη 
κινητικότητα: το 19% των Ευρωπαίων δεν χρησιµοποιούν τραίνα λόγω 
δυσχερειών στην πρόσβαση (και µόνο το 6% των Ευρωπαίων 
µετακινούνται µε τραίνο τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα).  



Οµοίως, οι σιδηροδροµικοί ναύλοι σε πολλές γραµµές υψηλής ταχύτητας 
εξακολουθούν να είναι σχετικά υψηλοί, ιδίως σε σύγκριση µε ορισµένες 
γραµµές όπου υπάρχει ανταγωνισµός. 
  
Το 94% των επιβατικών σιδηροδροµικών υπηρεσιών είναι εγχώριες και οι 
µισές από αυτές εξυπηρετούν εργαζοµένους που πηγαινοέρχονται στη 
δουλειά τους. Σύµφωνα µε τις προτάσεις της Επιτροπής για µια 4η δέσµη 
µέτρων για τους σιδηροδρόµους, που βρίσκεται υπό συζήτηση, τα κράτη 
µέλη θα υποχρεούνται να προκηρύσσουν δηµόσιους διαγωνισµούς για τις 
σχετικές συµβάσεις, ώστε να παρέχονται σιδηροδροµικές υπηρεσίες 
υψηλότερης ποιότητας και µε καλύτερη σχέση ποιότητας/τιµής. Για τον 
ίδιο λόγο, θα επιβάλλουν τον ελεύθερο ανταγωνισµό στις γραµµές 
υψηλών ταχυτήτων και στις υπεραστικές γραµµές. Οι συνθήκες θα είναι 
καλύτερες για τους φορολογουµένους όταν διενεργείται δηµόσιος 
διαγωνισµός για την επιλογή της εταιρείας που θα µεταφέρει 
εργαζοµένους από και προς τη δουλειά τους, σύµφωνα µε την έκθεση. 
Για παράδειγµα, οι µετακινήσεις εργαζοµένων στο Ηνωµένο Βασίλειο, 
όπου η αγορά έχει ανοίξει στον ανταγωνισµό, θεωρούνται συχνότερες 
και πιο αξιόπιστες και κοστίζουν λιγότερο στον φορολογούµενο από ό,τι 
στο Βέλγιο και στη Γαλλία, όπου οι αγορές εξακολουθούν να είναι 
κλειστές. Για τον λόγο αυτό, η 4η δέσµη µέτρων για τους σιδηροδρόµους 
που θα εκδώσει η Επιτροπή θα απαιτεί διευρυµένη χρήση της διαδικασίας 
δηµόσιων διαγωνισµών. 
 
  
Ακολουθήστε @SiimKallasEU 
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