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Περίληψη 
 
Στόχος του άρθρου είναι η διερεύνηση της μορφής και της ποιότητας των αλλαγών που παρατηρούνται στις 
συμπεριφορές κινητικότητας σε συνθήκες ριζικών οικονομικών και κοινωνικών μεταβολών. Υπάρχει διεθνώς η 
εκτίμηση ότι σε περιόδους οικονομικών κρίσεων πραγματοποιούνται μεταβολές τόσο στο μέγεθος της 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, όσο και στην συχνότητα και στην κατανομή των μετακινήσεων ανά μεταφορικό 
μέσο. Στο πλαίσιο ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας εξετάζονται οι περιπτώσεις της Ισλανδίας, της 
Ισπανίας, της Πολωνίας, της Κούβας και των Η.Π.Α. σε σύγκριση με την ελληνική περίπτωση. Επίσης, 
παρουσιάζονται τα βασικά αποτελέσματα έρευνας μετακινήσεων σε στατιστικά αντιπροσωπευτικό δείγμα 853 
κατοίκων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, με στόχο την αξιόπιστη σύγκριση των 
χαρακτηριστικών των μετακινήσεων στο κέντρο της πόλης, πριν και μετά την εκδήλωση της κρίσης. Συγκρίνοντας 
τα αποτελέσματα των ερευνών στις διάφορες χώρες συμπεραίνουμε ότι το Ι.Χ. αυτοκίνητο είναι το πρώτο μέσο 
μεταφοράς που πλήττεται από την κρίση. Ειδικότερα, οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης έχουν περιορίσει τη 
συχνότητα των μετακινήσεων τους με Ι.Χ., με τις μεγαλύτερες μειώσεις να παρατηρούνται στις μετακινήσεις με 
σκοπό τις αγορές και τη διασκέδαση. Τέλος, εμφανίζεται μία τάση μεταστροφής προς τη δημόσια συγκοινωνία 
και τα ήπια μέσα μεταφοράς αλλά δεν τεκμηριώνεται ότι οι αλλαγές στις συμπεριφορές κινητικότητας θα έχουν 
μονιμότητα και διάρκεια. 
 
Λέξεις κλειδιά: Οικονομική κρίση, αστική κινητικότητα, επιλογή μεταφορικού μέσου, σκοπός μετακίνησης, 
συχνότητα μετακίνησης, Θεσσαλονίκη 

 
 

Abstract 
 
This article investigates the type and quality of the changes in the mobility behavior that are caused by radical 
economic and social changes. It is internationally acknowledged that during the period of an economic crises 
significant changes can be observed both in car traffic volume, modal split and the mobility habits of citizens. 
Within the review of the literature, the cases of Iceland, Spain, Poland, Cuba and the US are compared with the 
Greek paradigm. It also presents the main results of a trip survey conducted on a representative sample of 853 
residents of the agglomeration of Thessaloniki, in order to compare the characteristics of the trips bound for the 
city center, before and after the crisis began. From the results of research in several countries we conclude that the 
private car is the first transport mode affected by the crisis. In particular, residents of Thessaloniki have reduced 
the frequency of their trips by private car, with greater reductions observed in trips for shopping and entertainment. 
Finally a modal shift is observed towards public transport and soft modes but it is not documented that changes in 
mobility behavior will have permanence and durability. 
 
Keywords: Economic crisis, urban mobility, modal choice, trip purpose, trip frequency, Thessaloniki. 
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1. Εισαγωγή 

Μία οικονομική και κοινωνική κρίση προκαλεί καταλυτικές μεταβολές στη καθημερινότητα 
των πολιτών αλλά και γενικότερα στην παραγωγή, στο εμπόριο, στην απασχόληση, στην 
κατανάλωση καθώς και στο σύστημα διακυβέρνησης, στη διεθνή, περιφερειακή ή αστική 
χωρική κλίμακα. Κατά τη διάρκεια της κρίσης οι ισορροπίες διαβίωσης μεταβάλλονται 
σταδιακά και συνήθειες ετών μπορεί να ανατραπούν στα πλαίσια της προσαρμογής στη νέα 
τάξη πραγμάτων. Σύμφωνα με έρευνα της European Union (2009) η οικονομική κρίση του 
2008 έχει επηρεάσει το 80% των ευρωπαϊκών πόλεων. Όσον αφορά στο τομέα των μεταφορών, 
όπως αναφέρει ο Rothengatter (2011) οι δυσμενείς επιπτώσεις είναι πιο εμφανείς στις 
εμπορευματικές μεταφορές, δεδομένου ότι αυτές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την εμπορική 
δραστηριότητα και επηρεάζονται πιο γρήγορα από τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. Μια 
μείωση του Ακαθάριστού Εγχώριου Προϊόντος οδηγεί σε διπλάσια μείωση των εμπορικών 
συναλλαγών. Η ζήτηση στις επιβατικές μεταφορές συνάρτηση του εισοδήματος των 
νοικοκυριών, της απόστασης μετακίνησης και του μέσου μεταφοράς. Στις υπεραστικές 
μετακινήσεις και ειδικότερα στις αεροπορικές μεταφορές καταγράφονται σημαντικότερες 
μειώσεις εξαιτίας του περιορισμού των μετακινήσεων για επαγγελματικούς σκοπούς. 
 
Στο παρόν άρθρο, εξετάζονται οι επιπτώσεις των οικονομικών κρίσεων στην αστική 
κινητικότητα, καθώς και η σχέση τους με εξωτερικούς παράγοντες και με προσωπικούς 
παράγοντες που διαμορφώνουν την συμπεριφορά και τις επιλογές των ατόμων. Σε σύγκριση 
με τις μεταφορές εμπορευμάτων, οι αλλαγές στις επιβατικές μεταφορές σε αστικό περιβάλλον 
χρειάζονται χρόνο ώστε να γίνουν αντιληπτές. Σύμφωνα με τον Lee (2010) παρατηρείται 
μείωση στις μετακινήσεις για συγκεκριμένους σκοπούς και δραστηριότητες, οι οποίες για 
πολλούς πολίτες παύουν πλέον να υφίστανται ή περιορίζονται, όπως η εργασία και οι αγορές. 
Η μείωση στη ζήτηση αστικών μετακινήσεων επηρεάζει τόσο τα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς όσο 
και τη δημόσια συγκοινωνία. Οι πολίτες διαμορφώνουν συμπεριφορές κινητικότητας με στόχο 
να μειώσουν τις συνολικές δαπάνες μετακίνησης. Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις 
επιλογές μετακίνησης διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες σε αλληλεπίδραση (Add Home, 2013): 
 Εξωτερικοί παράγοντες που σχετίζονται με την ασκούμενη πολιτική και το σχεδιασμό των 

μεταφορών, τη γεωγραφία, τη χωρική οργάνωση των δικτύων και τη μορφή της πόλης, την 
ποιότητα των υφιστάμενων υποδομών και της προσφερόμενης συγκοινωνιακής 
εξυπηρέτησης, το κόστος και το χρόνο μετακίνησης, την προσπελασιμότητα και την 
προσβασιμότητα. 

 Προσωπικοί παράγοντες που χαρακτηρίζουν το ίδιο το άτομο ή το νοικοκυριό και αφορούν 
τα δημογραφικά και κοινωνικά-οικονομικά δεδομένα του, όπως η ηλικία, το φύλο, το 
επίπεδο εκπαίδευσης, το επάγγελμα, η εργασιακή κατάσταση, η χωροθέτηση της κατοικίας, 
το εισόδημα, ο τρόπος ζωής και οι επιλογές διαβίωσης, οι κοινωνικές δραστηριότητες.  

 
Σε αυτό το πλαίσιο, παράγοντες οι οποίοι πριν τη κρίση δεν έπαιζαν πολύ σημαντικό ρόλο, 
πλέον μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας και αντίστροφα, παράγοντες που πριν την κρίση 
ήταν σημαντικοί, πλέον μπορεί να μην έχουν καμία επίδραση. Ορισμένοι από τους παράγοντες 
που μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία αλλαγής μέσου μετακίνησης στην περίοδο μιας 
κρίσης, είναι οι εξής: 
 Η αναγκαστική χρήση ενός νέου μέσου μεταφοράς (πχ ΜΜΜ) λόγω κρίσης, μπορεί να 

αλλάξει την αντίληψη που έχει το άτομο για το ίδιο το μέσο. Αν ο χρήστης διαμορφώσει 
μια θετική αίσθηση για το νέο μέσο, τότε η αλλαγή θα εδραιωθεί και το μέσο θα έχει πλέον 
αποκτήσει θετική εικόνα σε σχέση με πριν. Αν η αντίληψη είναι αρνητική, θα υπάρχει 
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πάντα η τάση επιστροφής στο μέσο μεταφοράς για το οποίο διατηρεί μια καλύτερη εικόνα 
και γνώμη (πχ Ι.Χ.). 

 Κατά τη διάρκεια μίας κρίσης μπορεί κάποιος να βιώσει προσωπικές αλλαγές που μπορούν 
να αλλάξουν τον τρόπο ζωής του και τις ισορροπίες στα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιεί 
(πχ αλλαγή κατοικίας, τόπου εργασίας, πώληση οχήματος). 

 
Οι προσωπικές αντιδράσεις απέναντι στην κρίση διαφοροποιούνται σε συνάρτηση με την 
ένταση και τη διάρκεια της κρίσης. Διακρίνουμε τις παρακάτω 4 κατηγορίες (Ray et al., 2012):  
1) Κρίση μικρής διάρκειας: Σε αυτή τη περίπτωση, η αλλαγή κατοικίας είναι πολύ 
περιορισμένη. H μείωση των εισοδημάτων αντιμετωπίζεται είτε με μείωση κάποιων δαπανών 
είτε με την κάλυψη των αναγκών από χρήματα που υπήρχαν σε αποταμίευση. Οι όποιες 
αλλαγές δεν έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Μετά το τέλος της κρίσης, τα άτομα επιστρέφουν στις 
συνήθειες που είχαν προ κρίσης. 
2) Κρίση μακράς διάρκειας και μικρής έντασης: Παρατηρούνται μικρές αλλαγές στις 
συνήθειες διαβίωσης, με στόχο τη διατήρηση του παγιωμένου τρόπου ζωής, του τόπου 
κατοικίας και των συμπεριφορών κινητικότητας. Δημιουργείται μια εύθραυστη ισορροπία 
μεταξύ των ατομικών αναγκών και των οικονομικών δυνατοτήτων, η οποία μπορεί εύκολα να 
καταρρεύσει σε περίπτωση κάποιου απρόβλεπτου γεγονότος.  
3) Κρίση μικρής διάρκειας και μεγάλης έντασης: Η κατάσταση αυτή προκαλεί αλλαγές με 
βάση τους έκτακτους περιορισμούς που τίθενται από το εξωτερικό πολιτικό και οικονομικό 
περιβάλλον. Όσοι επηρεάζονται από την κρίση θα αλλάξουν τον τρόπο μετακίνησης τους, αλλά 
όχι την περιοχή κατοικίας τους. Οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται άμεσα από 
την πολιτεία, γίνονται γενικά αποδεκτές, καθώς οι πολίτες θεωρούν ότι δεν υπάρχει άλλη 
εναλλακτική λύση. Οι ατομικές οικονομικές προσαρμογές δημιουργούν μια ανθεκτικότητα και 
μία ασφάλεια στα νοικοκυριά στην περίπτωση που η κρίση διαρκέσει περισσότερο. 
4) Κρίση μεγάλης έντασης και μεγάλης διάρκειας: Σε αυτή την περίπτωση, οι επιπτώσεις 
αγγίζουν μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Το απόθεμα των αποταμιεύσεων υποχωρεί 
σημαντικά, μεταβάλλονται οι συνήθεις μετακίνησης και ασκούνται πιέσεις για αλλαγή τόπου 
κατοικίας. Ενώ στις προηγούμενες μορφές κρίσεων δεν λαμβάνονται μόνιμες αποφάσεις για 
αλλαγές, πλέον οι όποιες νέες επιλογές έχουν δομικό και μόνιμο χαρακτήρα. Η κοινωνία, η 
πόλη και οι συνήθειες διαβίωσης των νοικοκυριών μεταλλάσσονται και οι μεταβολές που 
παρατηρούνται έχουν μονιμότητα και διάρκεια.  
 

2. Περιπτώσεις οικονομικών κρίσεων και αστική κινητικότητα 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα κρίσεων και τα αποτελέσματα που είχαν 
στην κινητικότητα των πολιτών στην Ισλανδία, την Ισπανία, την Πολωνία, την Κούβα και τις 
Η.Π.Α. 
 
Ισλανδία  
Έξη μήνες μετά την εκδήλωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ισλανδία το 2008, 
πραγματοποιήθηκε έρευνα στην πρωτεύουσα Ρέικιαβικ με στόχο να διερευνηθούν οι 
επιπτώσεις της κρίσης στις συνήθειες μετακίνησης καθώς και η μορφή και η ένταση των 
μεταβολών (Steinbrenner, 2009). Το 30% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι μείωσαν τις 
μετακινήσεις τους μετά την εκδήλωση της κρίσης. Τα άτομα που είχαν μείωση στο εισόδημά 
τους περισσότερο από 40%, προσπάθησαν να περιορίσουν τα έξοδα τους, μειώνοντας τη χρήση 
του Ι.Χ. και αυξάνοντας τους πιο οικονομικούς τρόπους μετακίνησης, όπως το λεωφορείο, το 
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ποδήλατο ή το περπάτημα. Οι άνεργοι ήταν 3 φορές πιθανότερο να χρησιμοποιήσουν 
λεωφορείο για τις μετακινήσεις τους σε σχέση με κάποιον εργαζόμενο. Οι κάτοικοι των 
προαστίων περιόρισαν περισσότερο τις μετακινήσεις τους σε σχέση με τους κατοίκους του 
κεντρικού δήμου. Γενικά, οι προαιρετικές μετακινήσεις με σκοπό τη διασκέδαση εμφάνισαν 
τη σημαντικότερη μείωση. Αναφορικά με την επιλογή μέσου μεταφοράς, η έρευνα κατέγραψε 
ότι όσο περισσότερα οχήματα υπήρχαν στην κατοχή του νοικοκυριού, τόσο μικρότερη ήταν η 
πιθανότητα κάποιο μέλος της οικογένειας να προτιμήσει το λεωφορείο. Επίσης, αν και οι 
πωλήσεις νέων οχημάτων μειώθηκαν κατά 86,6%, εντούτοις δεν παρατηρήθηκαν άμεσα 
σημαντικές αλλαγές στο δείκτη ιδιοκτησίας Ι.Χ. Τέλος, καταγράφηκε ότι, η επιθυμία για 
μετακόμιση και αλλαγή τόπου κατοικίας είναι συνάρτηση του εισοδήματος και του μεγέθους 
του νοικοκυριού. Η επιθυμία αυξάνει όταν μειώνεται το εισόδημα αλλά είναι δυσκολότερο να 
πραγματοποιηθεί όσον αφορά στα πολυμελή νοικοκυριά.΄ 
 
Ισπανία 
Η Ισπανία είναι από τις ευρωπαϊκές χώρες που επηρεάστηκε σοβαρά από την οικονομική κρίση 
σε όλους του τομείς. Μεταξύ 2006 και 2011, η γενικότερη μείωση της οικονομικής 
δραστηριότητας, η αύξηση της ανεργίας και η παράλληλη αύξηση των κομίστρων της δημόσιας 
συγκοινωνίας προκάλεσε υποχώρηση του ποσοστού χρήσης των ΜΜΜ κατά 8%. Την ίδια 
περίοδο των ποσοστό των νέων οδηγών μειώθηκε κατά 10% (Ortego, 2013). 
 
Πολωνία 
Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν στη Πολωνία από το 1990 με στόχο την 
απελευθέρωση των αγορών είχαν σημαντική επίδραση στην αστική κινητικότητα (Pucher, 
1995). Η «θεραπεία σοκ» που εφαρμόστηκε οδήγησε σε απορρύθμιση των τιμών, σε μεγάλες 
μειώσεις στις κρατικές επιδοτήσεις και δαπάνες και σε αυστηρή νομισματική πολιτική και 
υποτίμηση του νομίσματος. Πριν την αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος το 1990, σχεδόν το 
σύνολο των μετακινήσεων πραγματοποιείτο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, σε ποσοστό 
80% με 90%. Η νέες πολιτικές μεταφορών που εφαρμόστηκαν υποβάθμισαν σε μεγάλο βαθμό 
τα Μ.Μ.Μ. Η δραματική μείωση των κρατικών επιδοτήσεων, που στο παρελθόν κάλυπταν τα 
λειτουργικά έξοδα των Μ.Μ.Μ. και συγκρατούσαν τις τιμές εισιτηρίων σε χαμηλά επίπεδα, 
οδήγησε σε αναγκαστική αύξηση των κόμιστρων, σε μείωση της συντήρησης, σε ακύρωση των 
απαραίτητων αναπτυξιακών επενδύσεων και γενικότερα σε μείωση της ποιότητας 
εξυπηρέτησης. Η κατάσταση επιδεινώθηκε με την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων των 
συστημάτων Μ.Μ.Μ. Η αύξηση των τιμών και υποβάθμιση της ποιότητας προκάλεσε μείωση 
της επιβατικής κίνησης που οδήγησε σε εκ νέου αύξηση των κομίστρων. Αξίζει να σημειωθεί, 
η μεγάλη αύξηση της ανεργίας, από 1% σε 16% μείωσε ακόμα περισσότερο τις μετακινήσεις 
με τα Μ.Μ.Μ. Το εισιτήριο σχεδόν διπλασιάστηκε και τα φτωχά στρώματα του πληθυσμού 
δεν μπορούσαν να μετακινηθούν εύκολα. Αυτή η κατάσταση επιτάχυνε την εκτροπή από τα 
Μ.Μ.Μ. προς το Ι.Χ. αυτοκίνητο, που για τους Πολωνούς ήταν σύμβολο ανώτερης κοινωνικής 
θέσης και προσωπικής ελευθερίας. Η στροφή προς τη χρήση του ΙΧ είχε δραματικές 
επιπτώσεις. Αυξήθηκαν κατακόρυφα τα οδικά τροχαία ατυχήματα, η κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, η ηχορύπανση και η ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ οξύνθηκε το πρόβλημα της 
στάθμευσης. Παράλληλα, η κυκλοφοριακή συμφόρηση επηρέασε αρνητικά τη λειτουργία των 
Μ.Μ.Μ. (ταχύτητα, αξιοπιστία δρομολογίων) και προκάλεσε περαιτέρω μείωση των επιβατών. 
Σύμφωνα με σχετική έρευνα, η πρωτεύουσα Βαρσοβία κατέλαβε τη πρώτη θέση μεταξύ των 
ευρωπαϊκών πόλεων όσον αφορά στη κυκλοφοριακή συμφόρηση, κατά τη διάρκεια του 1ου 
τετράμηνο του 2012. 
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Κούβα  
Η Κούβα αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές 
συνθήκες που μετέβαλαν καθοριστικά τις συμπεριφορές αστικής κινητικότητας. Η πτώση της 
Σοβιετικής Ένωσης και η επιβολή μακροχρόνιου εμπάργκο από τις Η.Π.Α. από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1990 οδήγησαν σε σημαντική μείωση των εισαγωγών. Λόγω έλλειψης 
συναλλάγματος, η εισαγωγή υγρών καυσίμων μειώθηκε κατά 76% και των ανταλλακτικών 
οχημάτων κατά 86% (Enoch et al., 2004). Οι σημαντικότερες επιπτώσεις της οικονομικής 
απομόνωσης της Κούβας στην κινητικότητα, στο χρονικό διάστημα από το 1981 έως το 1998, 
ήταν οι εξής: 
 Εφαρμογή δραστικών περιορισμών στη διανομή των υγρών καυσίμων και την τροφοδοσία 

των ιδιωτικών και κρατικών οχημάτων. 
 Μείωση των λεωφορείων των δημοσίων συγκοινωνιών κατά 78% στην Αβάνα και 

περισσότερο από 80% στην υπόλοιπη χώρα. 
 Δραματική μείωση του ποσοστού μετακινήσεων με μηχανοκίνητα μέσα από το 93% στο 

43%, που οδήγησε σε μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, της ηχορύπανσης και της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης.  

 Σημαντική αύξηση των μετακινήσεων με μη μηχανοκίνητα μέσα, όπως το ποδήλατο και το 
περπάτημα. Το ποσοστό μετακινήσεων με ποδήλατο αυξήθηκε από το 0,5% στο 13%. 

 Αύξηση της μέσης πλήρωσης των ΙΧ, τόσο με αυθόρμητο τρόπο όπως το auto-stop όσο και 
με τη λήψη μέτρων για προώθηση της συνεπιβίβασης σε κρατικά οχήματα. 

 Η πρωτεύουσα Αβάνα μετατράπηκε σε μια από τις λιγότερο εξαρτημένες από το Ι.Χ. πόλεις 
διεθνώς. 

Με στόχο την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης 
ακολουθήθηκαν ορισμένες πολιτικές όπως: 1) η ενθάρρυνση για εύρεση εργασίας κοντά στον 
τόπο κατοικίας στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής 10.000 θέσεων εργασίας με στόχο τη 
ελάττωση της απόστασης και του χρόνου μετακίνησης 2) η εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων 
με στόχο τη μίξη των χρήσεων γης και την μείωση του πλήθους και του μήκους των 
μετακινήσεων, μια πρακτική που θεωρείται σπάνια για αναπτυσσόμενη χώρα. 
 
Η.Π.Α. 
Στην περίπτωση της Η.Π.Α. διακρίνουμε 3 χρονικές περιόδους με διαφορετικά χαρακτηριστικά 
όσον αφορά στις επιπτώσεις των οικονομικών κρίσεων: 
 Κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης της περιόδου 1990-1995, η αύξηση της ανεργίας 

ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας που συνετέλεσε στη μείωση της χρήσης των Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς. Επιπλέον παράγοντες ήταν και η αύξηση των τιμών των εισιτηρίου 
σε μία περίοδο που το κόστος της βενζίνης ήταν σχετικά μικρό (Pucher, 2002). 

 Μετά το 1995 η ζήτηση για μετακινήσεις με τα Μ.Μ.Μ. εισήλθε σε ανοδική πορεία και το 
2008 έφθασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η υψηλή ζήτηση οδήγησε σε νέες επενδύσεις 
στον τομέα των Μ.Μ.Μ. και στη ανάπτυξη νέων σιδηροδρομικών και λεωφορειακών 
γραμμών, που καλύπτουν περιοχές οι οποίες στο παρελθόν δεν εξυπηρετούνταν από την 
αστική συγκοινωνία. Τα νέα δίκτυα μεταφορών προσέλκυσαν την χωροθέτηση κατοικιών 
και υπηρεσιών δημιουργώντας θετικές προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση των δημοσίων 
συγκοινωνιών (Nelson, 2009). 

 Με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης το 2008, αντί να δοθεί περαιτέρω ώθηση στις 
ευνοϊκές συνθήκες για τα Μ.Μ.Μ. που παρατηρήθηκαν τα προηγούμενα έτη, γίνεται 
ακριβώς το αντίθετο. Μειώνονται οι δαπάνες και οι επιδοτήσεις από την πολιτεία προς τον 
τομέα των Μ.Μ.Μ., με αποτέλεσμα ο κλάδος να δεχθεί πολύ μεγάλες πιέσεις. Ως 
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αποτέλεσμα, οι οργανισμοί μεταφορών μειώνουν δρομολόγια, αυξάνουν το κόμιστρο και 
απολύουν εργαζόμενους. 
 

Ελλάδα 
Από το Μάιο 2010 η ασκούμενη οικονομική πολιτική καθορίζεται από τις απαιτήσεις μέτρων 
και δράσεων που προδιαγράφονται στο πλαίσιο του «Μνημονίου Οικονομικής και 
Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής» που υπογράφηκε από την Ελληνικό Κράτος, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που 
εκδηλώθηκε το 2008, το ενδημικό, στρεβλό ελληνικό οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης της 
μεταπολίτευσης σε συνδυασμό με την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων του «Μνημονίου» 
έχουν προκαλέσει σαρωτικές και συχνά βίαιες μεταβολές στην κοινωνία και σε όλους τους 
στρατηγικούς τομείς του κράτους. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας επταετίας, οι αρνητικοί 
οικονομικοί δείκτες δεν επηρεάζουν μόνο τις συνολικές προοπτικές της χώρας αλλά έχουν 
σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στη καθημερινότητα των πολιτών, στις συμπεριφορές 
διαβίωσης, την καταναλωτική συμπεριφορά, τις μεταφορές, την κινητικότητα και την 
κυκλοφορία στις πόλεις. Πτωτικές καταναλωτικές τάσεις παρατηρούνται στις αγορές βασικών 
αγαθών, στη θέρμανση, στο ηλεκτρικό, στα έξοδα μετακίνησης, καθώς και σε τομείς όπως η 
ένδυση, η διασκέδαση, κλπ. (To the point, 2014). Οι παράγοντες που θεωρείται ότι προκάλεσαν 
αλλαγές στη χρήση των δημόσιων και των ιδιωτικών μέσων μετακίνησης είναι οι εξής: το 
εισόδημα, οι τιμές των αγαθών και γενικότερα η κατανομή του οικογενειακού προϋπολογισμού 
ανά κατηγορία δαπανών, οι τιμές των καυσίμων και ειδικά της βενζίνης, η τιμές πώλησης 
οχημάτων, οι τιμές των εισιτηρίων στα Μ.Μ.Μ. κλπ. Οι πιο εμφανείς αλλαγές αφορούν στη 
μείωση των κυκλοφοριακών φόρτων και στη επιλογή μεταφορικού μέσου για τις καθημερινές 
μετακινήσεις.  
 
Ήδη από το 2010 παρατηρείται μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου σε κεντρικές οδικές 
αρτηρίες της Αθήνας, η οποία συνεχίζει κατά τα επόμενα έτη, οδηγώντας σε μία συνολική 
μείωση του κυκλοφορίας που κυμαίνεται από 6% έως 16% στο χρονικό διάστημα 2009-2012. 
Παράλληλα παρατηρείται αύξηση της μέσης ταχύτητας κίνησης των οχημάτων που κυμαίνεται 
από 1% έως 20%, ειδικά κατά τις ώρες αιχμής. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν στο Κέντρο 
Διαχείρισης της Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής να αναφέρεται σε βελτίωση των 
κυκλοφοριακών συνθηκών της Αθήνας εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης (Σερμπής, Χαζίρης, 
& Βορβολάκος, 2013). Υπογραμμίζεται η περίπτωση της Αττικής Οδού (Παπαδημητρίου, 
2013), όπου ο αριθμός των οχημάτων μειώθηκε κατά 29,6% ανάμεσα στο 2009 και το 2012. 
Ειδικότερα στο διάστημα 2011-2012 παρατηρείται μείωση της κυκλοφορίας κατά 13,9 με 
ταυτόχρονη μείωση των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων κατά 13,3% (θανατηφόρα ή με 
τραυματισμό) αλλά συνολική αύξηση των οδικών συμβάντων κατά 6,7% που αφορούν 
μηχανικές βλάβες και μη εξουσιοδοτημένους χρήστες (π.χ. πεζοί), κινούμενα ζώα και 
εμπόδια/αντικείμενα. 
 
Σύμφωνα τους Βογιατζή & Μανδαλώζη (2013) οι πωλήσεις οχημάτων για το διάστημα 
Ιανουαρίου – Ιουλίου 2012 αποδεικνύουν μία στροφή στην αγορά αυτοκινήτων μικρού 
κυβισμού, στοιχείο καταρχήν θετικό για το φυσικό περιβάλλον. Δυστυχώς όμως, η πλειοψηφία 
των αγορών αφορά σε μεταχειρισμένα και πολλές φορές παλαιάς τεχνολογίας οχήματα. 
Δεδομένου ότι τα υβριδικά έχουν αισθητά υψηλότερη τιμή, η διαφαινόμενη τάση δεν θεωρείται 
ότι συμβάλει προς το παρόν καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. 
Επίσης, λόγω της οικονομικής κρίσης, πολλά νοικοκυριά δεν προβαίνουν στην ορθή 
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συντήρηση του οχήματος, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν πολλά οχήματα τα οποία ξεπερνούν 
τα όρια θορύβου και εκπομπών ρύπων. 
 
Όσον αφορά στη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, οι παρατηρούμενες αλλαγές 
διαφοροποιούνται σε σχέση με τις τοπικές συνθήκες. Στην Αθήνα οι περικοπές των κρατικών 
δαπανών οδήγησαν σε περικοπές ανθρώπινου δυναμικού, σε μείωση της συχνότητας, τη 
συγχώνευση δρομολογίων και την ταυτόχρονη αύξηση της τιμής του ενιαίου εισιτηρίου (από 
0,8 ευρώ το 2008 στα 1,4 ευρώ το 2013). Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ο.Α.Σ.Α., η συνολική 
επιβατική κίνηση στα Μ.Μ.Μ. της Αττικής μειώθηκε κατά 24,6% από το 2009 έως το 2013 
(από τα 854,6 εκατ. στα 644,6 εκατ. επιβάτες αντίστοιχα). Στο πλαίσιο έρευνας των 
Christodoulou & Karlaftis (2011) ένας στους πέντε πολίτες δηλώνει ότι περιόρισε τις 
μετακινήσεις, ενώ ένας στους δύο δηλώνει ότι επέλεξε αλλαγή μεταφορικού μέσου, με στόχο 
να μειώσει τις συνολικές δαπάνες μετακίνησης. Οι επιπτώσεις της κρίσης καταγράφονται πιο 
έντονες στα λεωφορεία παρά στο Μετρό. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων προτίμησαν να 
περιορίσουν ή να διακόψουν τη χρήση λεωφορείου (30%), ενώ αρκετοί, ωστόσο αισθητά 
λιγότεροι (10%), αποφάσισαν να περιορίσουν τη χρήση Μετρό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του 
Ο.Α.Σ.Α. οι μετακινήσεις με σκοπό την εργασία αφορούν το 80% των συνολικών καθημερινών 
μετακινήσεων (Βογιατζής & Μανδαλώζης, 2013). Κατά συνέπεια εξ αιτίας κυρίως της 
αύξησης της ανεργίας, η κρίση φαίνεται να μειώνει αισθητά τον συνολικό αριθμό των χρηστών 
των Μ.Μ.Μ. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε και σε άλλες χώρες σε κρίση, όπως για 
παράδειγμα στην Ισπανία, όπου τόσο στη Βαρκελώνη όσο και στη Μαδρίτη τα Μ.Μ.Μ. έχασαν 
περίπου το 25% των χρηστών τους. Εντούτοις, υπογραμμίζεται ότι το 2014 σημειώθηκε 
αύξηση της επιβατικής κίνησης του Ο.Α.Σ.Α. κατά 1,4% σε σχέση με το 2013, για πρώτη φορά 
μετά από πέντε έτη συνεχούς πτώσης (Ο.Α.Σ.Α., 2015), η οποία συμπίπτει χρονικά με την 
εφαρμογή νέας τιμολογιακής πολιτικής (μείωση της τιμής ενιαίου εισιτηρίου από 1,4 στα 1,2 
ευρώ και της μηνιαίας κάρτας απεριόριστων διαδρομών από 45 σε 30 ευρώ). 
 
Στην περίπτωση του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, η κρίση επηρέασε επίσης 
αρνητικά την ποιότητα εξυπηρέτησης των δημοσίων συγκοινωνιών δεδομένου ότι, μειώθηκε 
η συχνότητα των δρομολογίων, διακόπηκαν τα νυχτερινά δρομολόγια και αναπροσαρμόστηκε 
η πολιτική της τιμολόγησης και των μετεπιβιβάσεων (από 0,60 το 2010, στο 1 ευρώ το 2014 
για το βασικό εισιτήριο). Η πλειοψηφία των μετακινουμένων (60%) θεωρεί τη τιμή του 
εισιτηρίου υψηλή, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται φαινόμενα παραβατικότητας όπως η 
λαθρεπιβίβαση, η μη επικύρωση εισιτηρίου και η ανταλλαγή ήδη επικυρωμένων εισιτηρίων 
μεταξύ των επιβατών, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την πτώση των εσόδων του φορέα 
εκμετάλλευσης και την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού (Γενίτσαρης & 
Νανιόπουλος, 2013). Στο χρονικό διάστημα μεταξύ 2009 και 2012 ο αριθμός των 
προσφερόμενων χιλιομετρικών θέσεων του Ο.Α.Σ.Θ. μειώθηκε κατά 4,3% ενώ οι επικυρώσεις 
εισιτηρίων παρουσίασαν πτώση κατά 34% (Taxiltaris, 2014). Όσον αφορά στις μετακινήσεις 
με Ι.Χ. αυτοκίνητο και ταξί, ήδη από το 2011 εκτιμάται ότι η αύξηση της τιμής της βενζίνης 
σε συνδυασμό με την μείωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών, την αύξηση της ανεργίας 
οδήγησε στην μείωση των κυκλοφοριακών φόρτων κατά 15%-20% στο βασικό οδικό δίκτυο 
(Papaioannou & Konstantinidou, 2011). Σημαντική μείωση καταγράφεται στη χρήση των ταξί, 
η οποία παρατηρείται στους ειδικούς χώρους στάθμευσης όπου δημιουργούνται μεγάλους 
μήκους ουρές αναμονής και κατάληψη των λωρίδων κυκλοφορίας.   
 
Τέλος, όπως υποστηρίζει ο Βλαστός (2012) η οικονομική κρίση στη Ελλάδα προκαλεί αλλαγές 
και στη συμπεριφορά των πολιτών σε σχέση με την επιλογή του τόπου κατοικίας. 
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Συγκεκριμένα, ακολουθώντας τις αντίστοιχες τάσεις της κρίσης των Η.Π.Α., οι κάτοικοι της 
ευρωπαϊκής πόλης επιλέγουν πλέον την εγγύτητα στο κέντρο έναντι της πολυτελούς κατοικίας 
στα προάστεια, έτσι ώστε να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε ποικίλους προορισμούς καθώς και 
στα Μ.Μ.Μ. Βέβαια σε αυτό δεν συμβάλει αποκλειστικά η κρίση, αλλά και μία σειρά άλλων 
παραγόντων, όπως για παράδειγμα οι αστικές αναπλάσεις, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, 
η αναβάθμιση των μέσων ήπιας μετακίνησης, κλπ. Ωστόσο στην περίπτωση της Ελλάδας 
σημειώνει ότι, παρά το γεγονός ότι υπάρχει στροφή στη χρήση πιο ήπιων μέσων μεταφοράς, 
οι πολίτες αναμένουν τον τερματισμό της κρίσης για να επιστρέψουν στην προηγούμενη 
κατάσταση. Μεγαλύτερη αποδοχή των ήπιων τρόπων μετακίνησης φαίνεται να αναπτύσσεται 
στη νέα γενιά και στις υψηλότερες εισοδηματικές τάξεις. 
 

3. Διερεύνηση μεταβολών στις συμπεριφορές κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη 

3.1 Η ταυτότητα της έρευνας 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αποτιμήσει τις ποσοτικές επιπτώσεις που προκάλεσε η 
δυσμενής οικονομική συγκυρία όσον αφορά στην επιλογή του μέσου μεταφοράς, στο σκοπό 
και στη συχνότητα μετακίνησης των πολιτών προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης.                       Η 
περιοχή μελέτης περιλαμβάνει το ιστορικό κέντρο, μεταξύ των οδών Λεωφόρος Νίκης, 
Αγγελάκη, Εγνατία, Δωδεκανήσου, όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος της 
οικονομικής δραστηριότητας της πόλης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 9 διαφορετικές 
περιοχές (βλ. Σχήμα 1) που εκτείνονται περιμετρικά από τους εξής γεωγραφικούς πόλους 
αναφοράς : 1) Πλατεία Ελευθερίας, 2) Μπεζεστένι και οδοί Ερμού και Φράγκων, 3) Πλατεία 
Αριστοτέλους βορείως της οδού Τσιμισκή, 4) Πλατεία Αριστοτέλους νοτίως της οδού 
Τσιμισκή, 5) Πλατεία Αγίας Σοφίας και οδός Ικτίνου, 6) Πλατεία Ναυαρίνου και οδοί Παλαιών 
Πατρών Γερμανού και Μητροπόλεως, 7) Πλατεία Λευκού Πύργου και οδός Εθνικής Αμύνης, 
8) Πλατεία Ναυαρίνου, 9) Πλατεία Συντριβανίου και οδός Αγγελάκη. Οι 9 περιοχές 
συγκεντρώνουν διαφορετικές πολεοδομικές και οικονομικές λειτουργίες, όπως οι εμπορικές 
δραστηριότητες, οι υπηρεσίες, το λιανικό εμπόριο, η εκπαίδευση και κατά συνέπεια, αποτελούν 
πόλους γένεσης για όλους τους σκοπούς των μετακινήσεων. 
 
Στην περιοχή μελέτης εκπονήθηκε έρευνα δομημένου ερωτηματολογίου, με τη μέθοδο των 
προσωπικών συνεντεύξεων, σε τυχαίο, στατιστικά επαρκές και αντιπροσωπευτικό δείγμα 853 
κατοίκων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, με στόχο την αξιόπιστη σύγκριση 
των χαρακτηριστικών των μετακινήσεων στο ιστορικό κέντρο, πριν και μετά την εκδήλωση 
της κρίσης. Η έρευνα μετακινήσεων πραγματοποιήθηκε κατά τη χρονική περίοδο των μηνών 
Απρίλιου και Μαίου 2014, σε τυπικές εργάσιμες καθημερινές ημέρες, κατά τις πρωινές και 
απογευματινές ώρες. Το δείγμα συγκροτήθηκε με τη μέθοδο της δειγματοληψίας ποσόστωσης 
σε συνάρτηση με την κατανομή φύλου και την κατανομή ηλικιών του πληθυσμού στο Δήμο 
Θεσσαλονίκης (απογραφή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011). Το τυχαίο δείγμα των 853 ατόμων αντιστοιχεί σε 
στατιστική ακρίβεια εκτίμησης +/-3,4% για επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=95% (U.S. 
Department of Transportation, 1996).  
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Σχήμα 1: Η περιοχή μελέτης 

 

Η πλειονότητα των ατόμων του δείγματος (48%) προέρχεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης 
καθώς οι κάτοικοι του Δήμου αποτελούν τους πιο συχνούς επισκέπτες του κέντρου της πόλης. 
Τα υπόλοιπα ποσοστά σχεδόν ισοκατανέμονται στους όμορους Δήμους ως ακολούθως: 9% του 
ατόμων δείγματος προέρχεται από το Δήμο Καλαμαρίας, 8% από το Δήμο Κορδελιού-
Ευόσμου, 7% από Δήμο Παύλου Μελά, 7% από το Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης και 7% 
από το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη. Επίσης 7% του δείγματος κατοικεί σε Δήμους εκτός των 
ορίων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Τέλος ένα ποσοστό 1% προέρχεται 
κυρίως από γειτονικούς νομούς όπως οι νομοί Πιερίας, Ημαθίας κ.ά.  
 

3.2 Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στους σκοπούς μετακίνησης 

Από τις παρατηρούμενες μεταβολές της συχνότητας μετακίνησης ανά σκοπό σε σχέση με πριν 
την εκδήλωση της κρίσης, όπως παρουσιάζονται στο Σχήμα 2, τεκμηριώνονται οι επιπτώσεις 
της μείωσης των εισοδημάτων στην κινητικότητα προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τα 
σημαντικά ποσοστά του 60% και 45% του δείγματος έχουν μειώσει, ως ένα βαθμό, τη 
συχνότητα μετακίνησης προς το κέντρο με σκοπό τις αγορές και τη διασκέδαση αντίστοιχα. 
Ειδικότερα, ποσοστά 6% και 4% του δείγματος έχουν διακόψει τελείως τις μετακινήσεις τους 
για αγορές και διασκέδαση αντίστοιχα. Όπως επιβεβαιώνεται και από το Σχήμα 3, η μεταβολή 
της συχνότητας των μετακινήσεων για αγορές και για διασκέδαση είναι αποτέλεσμα της 
οικονομικής κρίσης για το 58% και το 41% των ερωτηθέντων αντίστοιχα. Παράλληλα, περίπου 
1 στους 3 ερωτηθέντες (ποσοστό 33%) δεν έχει μεταβάλει καθόλου τη συχνότητα μετακίνησης 
για διασκέδαση. Η συχνότητα μετακινήσεων για προσωπικές υποθέσεις δεν έχει υποστεί 
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μεταβολές σε ποσοστό 37% του δείγματος, ενώ ένα συνολικό ποσοστό 10% εμφανίζεται να 
μείωσε ή να αύξησε εξίσου τις μετακινήσεις. Η συχνότητα μετακίνησης για εργασία παραμένει 
κατά ένα μεγάλο ποσοστό σταθερή (28% του δείγματος) μετά την κρίση, ενώ εμφανίζεται ένα 
ποσοστό 5% που διέκοψε τη μετάβαση στο κέντρο για εργασία. Η διακοπή οφείλεται συνήθως 
σε συνταξιοδότηση ή σε απόλυση λόγω της οικονομικής κρίσης. Αντίθετα, ένα ποσοστό 9% 
ξεκίνησε να μετακινείται προς στο κέντρο μετά την κρίση, είτε επειδή βρήκε την πρώτη του 
εργασία (νέοι ηλικιακά εργαζόμενοι) είτε γιατί άλλαξε τόπο εργασίας, λόγω της κινητικότητας 
και της αστάθειας που παρατηρείται στον εργασιακό χώρο. Τέλος, δεν παρατηρούνται 
σημαντικές μεταβολές στο σκοπό μετακίνησης «εκπαίδευση». Ποσοστό 8% του δείγματος δεν 
τροποποίησε τις συνήθειες του, ενώ το υπόλοιπο 8% αύξησε ή μείωσε εξίσου τη συχνότητα 
μετακίνησης με σκοπό την εκπαίδευση.  

 

 
 

Σχήμα 2: Μεταβολή συχνότητας μετακίνησης ανά σκοπό σε σχέση με πριν τη κρίση1 

 

Το παρακάτω Σχήμα 3 διερευνά τα αίτια μεταβολής της συχνότητας μετακίνησης ανά σκοπό 
προς το κέντρο της πόλης. Δηλαδή, αν οι αλλαγές οφείλονται στην οικονομική κρίση ή σε 
κάποιους άλλους παράγοντες. Παρατηρούμε ότι η οικονομική κρίση αποτελεί τη 
σημαντικότερη αιτία μεταβολής της συμπεριφοράς κινητικότητας όσον αφορά στις 
μετακινήσεις με σκοπό τις αγορές και τη διασκέδαση, σε ποσοστά 58% και 41% αντίστοιχα. 
Οι σκοποί μετακίνησης «εκπαίδευση», «εργασία» και «προσωπικές υποθέσεις» εμφανίζονται 
ανελαστικοί και στις περισσότερες περιπτώσεις ανεξάρτητοι της οικονομικής κατάστασης. 
Ποσοστά 8%, 28% και 37% του δείγματος αντίστοιχα δεν έχουν μεταβάλλει τη συχνότητα 

                                                 
1 Η ετικέτα «ΟΥΤΕ/ΟΥΤΕ» στο υπόμνημα του Σχήματος 2 αναφέρεται στο ποσοστό των ερωτηθέντων του 
δείγματος που δεν πραγματοποιούσε μετακινήσεις για ένα συγκεκριμένο σκοπό ΟΥΤΕ ΠΡΙΝ / ΟΥΤΕ ΜΕΤΑ την 
εκδήλωση της οικονομική κρίση. 
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μετακίνησης μετά τη κρίση. Σύμφωνα με τους ερωτώμενους, στις περιπτώσεις μεταβολών στη 
συχνότητα μετακινήσεων για «εκπαίδευση», «εργασία» και «προσωπικές υποθέσεις», οι 
αλλαγές οφείλονται σε διάφορους λόγους εκτός της οικονομικής κρίσης, σε ποσοστά 12%, 
16% και 6% αντίστοιχα. Μόνο 4% των αλλαγών στη συχνότητα των μετακινήσεων για εργασία 
ή προσωπικές υποθέσεις διαφαίνεται να είναι συνάρτηση της νέας οικονομικής κατάστασης. 
Εντούτοις, περαιτέρω διερεύνηση απαιτείται όσον αφορά το ποσοστό 16% (μεταβολή για άλλο 
λόγο) για τις μετακινήσεις με σκοπό την εργασία. Είναι πιθανόν οι άλλοι λόγοι (πχ αλλαγή 
περιοχής ή θέσης εργασίας) να σχετίζονται εμμέσως με τις δυσμενείς οικονομικές ή εργασιακές 
συνθήκες.  

 

 
 

Σχήμα 3: Αιτία μεταβολής συχνότητας ανά σκοπό 

 

Γενικά όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 4, σε ένα ποσοστό 20% στο σύνολο του δείγματος δεν 
παρατηρείται καμία αλλαγή στη συχνότητα μετακίνησης για κάποιον από τους σκοπούς 
μετάβασης στο κέντρο της πόλης. Αντίθετα, ποσοστό 80% έχει αλλάξει τη συχνότητα για ένα 
τουλάχιστον σκοπό μετακίνησης. Σε ποσοστό 67% των περιπτώσεων η αλλαγή οφείλεται στην 
οικονομική κρίση και στο υπόλοιπο 13% σε άλλους λόγους. Συνολικά συμπεραίνουμε ότι οι 
κάτοικοι του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης δεν έχουν διακόψει σε σημαντικό 
ποσοστό τις βασικές δραστηριότητες και μετακινήσεις τους, αλλά έχουν μειώσει τη συχνότητα 
με την οποία τις ασκούν, με τις μεγαλύτερες αλλαγές να εμφανίζονται στις αγορές και στη 
διασκέδαση. 
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Σχήμα 4: Αιτία μεταβολής στους σκοπούς μετακίνησης 

 

3.2 Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην επιλογή μέσου μεταφοράς 
 
Σχετικά με τις παρατηρούμενες μεταβολές στις συχνότητες χρήσης των μέσων μεταφοράς σε 
σχέση με την περίοδο πριν την εκδήλωση της κρίση, στο παρακάτω Σχήμα 5 επιβεβαιώνονται 
οι τάσεις μείωσης των ιδιωτικών μέσων μετακίνησης (Ι.Χ. ως οδηγός ή ως επιβάτης και Ταξί) 
καθώς και οι αυξητικές τάσεις των λιγότερο ενεργοβόρων μέσων (κυρίως του λεωφορείου, 
αλλά και του περπατήματος, του ποδηλάτου και της δίκυκλης μηχανής). Υπογραμμίζεται ότι 
ένα ποσοστό 31% του δείγματος έχει μειώσει ή σταματήσει τη χρήση του ΙΧ (οδηγός ή 
επιβάτης) ενώ ταυτόχρονα ποσοστά 29%, 9%, 3%, 5%, έχουν αυξήσει τη χρήση του 
λεωφορείου, του περπατήματος, του ποδηλάτου και του μηχανοκίνητου δίκυκλου αντίστοιχα. 
Τέλος, ποσοστό 6% του δείγματος δεν επιλέγει πλέον το ταξί για τις μετακινήσεις προς το 
κέντρο της πόλης, ενώ ποσοστό 8% έχει μειώσει λίγο, αρκετά ή πολύ τη χρήση του.  
 

 
 

Σχήμα 5: Μεταβολή συχνότητας ανά μέσο μετακίνησης σε σχέση με πριν την κρίση 
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Στο Σχήμα 6 παρουσιάζονται οι βασικές αιτίες των μεταβολών στις συχνότητες μετακίνησης 
ανά μέσο μεταφοράς, στο σύνολο του δείγματος. Δηλαδή, αν οι αλλαγές οφείλονται στην 
οικονομική κρίση ή σε κάποιους άλλους λόγους. Παρατηρούμε ότι ποσοστά 22% και 6% του 
συνόλου των ερωτηθέντων έχουν διαφοροποιήσει τη συχνότητα χρήσης του Ι.Χ. αυτοκινήτου 
ως οδηγοί και επιβάτες αντίστοιχα, εξαιτίας της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Εάν 
υπολογίσουμε τα αντίστοιχα ποσοστά στο υποσύνολο του δείγματος που δήλωσε αλλαγή στη 
συχνότητα χρήσης του Ι.Χ., η οικονομική κρίση είναι η αιτία της μεταβολής σε ποσοστό 76% 
των οδηγών Ι.Χ. και σε ποσοστό 45% των επιβατών Ι.Χ. Παράλληλα, η οικονομική κρίση 
προκάλεσε μεταβολές στη συχνότητα μετακίνησης με λεωφορείο σε ποσοστό 27% του 
συνόλου του δείγματος ή σε ποσοστό 64% των ερωτηθέντων που δήλωσαν μεταβολή στη 
χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας. Αναφορικά με τη δίκυκλη μηχανή, το ποδήλατο και την 
πεζή μετακίνηση, οι μεταβολές αποδίδονται από τους ερωτηθέντες κυρίως σε άλλες αιτίες και 
όχι στην κρίση. Αντίθετα, η κρίση αποτελεί τη βασική αιτία των μεταβολών στη επιλογή του 
ταξί σε ποσοστό 14% στο σύνολο του δείγματος και σε ποσοστό 88% στο υποσύνολο των 
ερωτηθέντων που δήλωσε αλλαγές στη χρήση του.  
 

 
 

Σχήμα 6: Αιτία μεταβολής χρήσης μέσων μετακίνησης προς το κέντρο2  

 

Όπως συνοψίζεται στο Σχήμα 7, ποσοστό 36% του δείγματος δεν έχει αλλάξει καμία συνήθεια 
μετακίνησης, είτε πρόκειται για μεταβολή στη συχνότητα χρήσης ενός μέσου μεταφοράς, είτε 
πρόκειται για εκτροπή μέσου. Όμως ένα ποσοστό 45% αναφέρει τουλάχιστον μια αλλαγή 
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης ενώ ένα ποσοστό 19% για άλλους λόγους. Υπενθυμίζεται ότι, 
τα αντίστοιχα ποσοστά όσον αφορά τις μεταβολές στους σκοπούς μετακίνησης είναι 20% 
καμία αλλαγή, 67% λόγω κρίσης και 13% για άλλους λόγους. Συμπεραίνουμε ότι, οι μεταβολές 

                                                 
2 Η ετικέτα «ΟΥΤΕ/ΟΥΤΕ» στο υπόμνημα του Σχήματος 6 αναφέρεται στο ποσοστό των ερωτηθέντων του 
δείγματος που δεν πραγματοποιούσε μετακινήσεις με ένα συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς ΟΥΤΕ ΠΡΙΝ / ΟΥΤΕ 
ΜΕΤΑ την εκδήλωση της οικονομική κρίση. 
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στη χρήση των μέσων μεταφοράς λόγω οικονομικής κρίσης παρουσιάζουν μικρότερη 
ελαστικότητα σε σχέση με τις μεταβολές στην συχνότητα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
και των μετακινήσεων που προκαλούν. Φυσικά, σημαντικό ρόλο στην επιλογή μέσου 
μεταφοράς διαδραματίζουν τα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων μεταφορικών δικτύων και της 
προσφερόμενης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης.  
 

 
 

Σχήμα 7: Αιτία μεταβολής στη χρήση των μέσων μεταφοράς 

 
Στο Σχήμα 8 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ατόμων του δείγματος που μείωσαν τη 
συχνότητα χρήσης του Ι.Χ. (οδηγός ή επιβάτης) και του ταξί, στο εξής ερώτημα: «Θα 
διατηρήσετε τις νέες συνήθειες μετακίνησης σας, σε περίπτωση τερματισμού της οικονομικής 
κρίσης;». Σκοπός της ερώτησης αυτής είναι να διερευνηθεί αν οι πολίτες κατανοούν τα 
μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα του περιορισμού της χρήσης του Ι.Χ. και της υιοθέτησης 
βιώσιμων συμπεριφορών μετακίνησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δεν διαφαίνεται κάποια 
σαφής τάση προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης ή την απόρριψης των αλλαγών. Επίσης όπως 
τεκμηριώνεται από τις συνεντεύξεις της έρευνας, σε πολλές περιπτώσεις, η πιθανή διατήρηση 
των αλλαγών δεν οφείλεται σε ευαισθητοποίηση σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας, αλλά σε 
μεταβολές της οικογενειακής ή εργασιακής κατάστασης (πχ τόπος εργασίας και τόπος 
κατοικίας στο κέντρο, πώληση αυτοκινήτου).  
 

 
 

Σχήμα 8: Θα διατηρήσετε την αλλαγή και μετά την κρίση; 
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Στο Σχήμα 9 αποτυπώνονται οι βασικές προτιμήσεις μέσου μεταφοράς των πολιτών πριν τη 
κρίση και τώρα, στο σύνολο του δείγματος. Διαπιστώνουμε μια σαφή τάση μείωσης της 
προτίμησης του Ι.Χ. αυτοκινήτου και του ταξί με μια παράλληλη αυξητική τάση στις 
προτιμήσεις του λεωφορείου, της πεζή μετακίνησης, του μηχανοκίνητου δίκυκλου και του 
ποδηλάτου. Συγκεκριμένα πριν τη κρίση ένα ποσοστό 43% του δείγματος προτιμούσε συνήθως 
το Ι.Χ. και το ταξί για μετακινήσεις προς το κέντρο της πόλης, ενώ τώρα το ποσοστό αυτό 
διαμορφώνεται στο 26%. Η μείωση των 17% ποσοστιαίων μονάδων που παρατηρείται στη 
επιλογή του επιβατικού αυτοκινήτου αντιστοιχεί σε μια συνολική ισόποση αύξηση στις 
προτιμήσεις των εναλλακτικών μέσων μετακίνησης όπως το λεωφορείο (από 35% σε 47%), το 
περπάτημα (από 14% σε 17%), το ποδήλατο (από 0% σε 1%) και το μηχανοκίνητο δίκυκλο 
(από 7% σε 9%). 

 

 

 

Σχήμα 9: Προτίμηση μέσου μετακίνησης προς το κέντρο πριν τη κρίση και σήμερα 

 

4. Συμπεράσματα 

Οι ποιοτικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις συμπεριφορές κινητικότητας των πολιτών 
δεν διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ χωρών με διαφορετικά δημογραφικά, κοινωνικά και 
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει ότι οι ισορροπίες κατά τη 
διάρκεια μιας κρίσης μεταβάλλονται συνεχώς, καθώς οι περικοπές δαπανών, η μείωση των 
εισοδημάτων και η ταυτόχρονη άνοδος των τιμών πλήττει τόσο τα ιδιωτικά, όσο και τα δημόσια 
μέσα μετακίνησης. Η εκδήλωση αλλά και η σταθεροποίηση των όποιων αλλαγών απαιτεί 
μεγάλο χρονικό διάστημα και οι κάτοικοι διαμορφώνουν σταδιακά νέες συνήθειες 
μετακίνησης. Αρχικά, το σύνολο του πληθυσμού και ιδιαίτερα οι χαμηλές εισοδηματικές 
τάξεις, οι άνεργοι και οι νέοι, προσπαθούν να μειώσουν σημαντικά τις δαπάνες, το πλήθος, τη 
συχνότητα και την απόσταση των μετακινήσεων με όλα τα μηχανοκίνητα μέσα. 
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Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των ερευνών στις διάφορες χώρες ή πόλεις που εξετάστηκαν 
στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, παρατηρούμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις, το Ι.Χ. 
αυτοκίνητο είναι το πρώτο μέσο που πλήττεται από την κρίση. Η συνέχεια εξαρτάται από τις 
τοπικές συνθήκες και το σύστημα χωρικής οργάνωσης και λειτουργίας του αστικών 
μεταφορών. Σε ορισμένες χώρες παρατηρήθηκε στροφή στα Μ.Μ.Μ., η οποία διατηρήθηκε 
εφόσον το κόμιστρο ήταν χαμηλό, ενώ σε άλλες περιπτώσεις που το κόμιστρο ήταν υψηλό, 
παρατηρήθηκε λαθρεπιβίβαση ή και μείωση της επιβατικής κίνησης. Άρα, η ύπαρξη και μόνο 
ενός δικτύου Μ.Μ.Μ. δεν είναι αρκετή για να αποτελέσει η δημόσια συγκοινωνία εναλλακτική 
επιλογή του Ι.Χ. Σημαντικό ρόλο στην ελκυστικότητα των Μ.Μ.Μ. διαδραματίζει η συχνότητα 
δρομολογίων καθώς και το επίπεδο προσβασιμότητας σε διάφορους προορισμούς. Η ποιοτική 
εξυπηρέτηση των μετακινούμενων (συχνότητα, άνεση, αξιοπιστία, χωρική κάλυψη) σε τιμές οι 
οποίες να ανταποκρίνονται στη μείωση του εισοδήματός τους είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι 
στις περισσότερες περιπτώσεις τα Μ.Μ.Μ. υποκαθιστούν το Ι.Χ. του οποίου κάποια από τα 
μεγαλύτερα πλεονεκτήματα είναι η άνεση και η ευελιξία.  
 
Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, εφόσον η μείωση της χρήσης του Ι.Χ. συνοδεύεται από 
αντίστοιχη αύξηση της χρήσης των Μ.Μ.Μ., αναμένονται θετικές επιπτώσεις στο αστικό 
περιβάλλον (περιορισμός της κυκλοφοριακής συμφόρησης, της ρύπανσης, του θορύβου). 
Ωστόσο στις περιπτώσεις που το υπάρχον σύστημα Μ.Μ.Μ. είναι ανεπαρκές, οι πολίτες 
βρίσκονται σε στάση αναμονής. Όσο δεν πραγματοποιούνται αλλαγές σε βασικούς 
προσωπικούς παράγοντες (όπως αλλαγή του τόπου κατοικίας ή εργασίας) οι όποιες αλλαγές 
στη συμπεριφορά κινητικότητας δεν αναμένεται να έχουν μονιμότητα και διάρκεια. Επίσης, αν 
ο στόλος των μηχανοκίνητων δημόσιων ή ιδιωτικών οχημάτων είναι παλαιάς τεχνολογίας ή 
ελλιπώς συντηρημένα, η ρύπανση δεν αναμένεται να περιοριστεί σε σχέση με τη περίοδο πριν 
την εκδήλωση της κρίσης. Τέλος, στις περισσότερες περιπτώσεις, η στροφή στους ήπιους 
τρόπους μετακίνησης (ποδήλατο, περπάτημα) ήταν αναγκαστική λόγω μιας δραστικής μείωσης 
του οικογενειακού εισοδήματος. 
 
Ωστόσο η οικονομική κρίση αποτελεί μια ευνοϊκή συγκυρία για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών 
και καινοτόμων δράσεων με στόχο την ανάδειξη της περιβαλλοντικής διάστασης των 
μετακινήσεων. Καταρχήν είναι απαραίτητο η έρευνα να κατανοήσει την ποιότητα και το βάθος 
των αλλαγών που παρατηρούνται στις προσωπικές επιλογές μετακίνησης και κατόπιν να 
αναζητήσει τις απαντήσεις στα εξής ερωτήματα: Ποιες είναι οι κατάλληλες δράσεις που θα 
οδηγήσουν του πολίτες να αναγνωρίσουν τα κοινωνικά και προσωπικά οφέλη από τη χρήση 
των ήπιων μέσων μεταφοράς; Ποιες πολιτικές μπορούν να υποστηρίξουν την μετεξέλιξη των 
νέων ευκαιριακών συμπεριφορών κινητικότητας σε καθημερινές συνήθειες; Ποιος είναι ο 
βαθμός επιτυχίας και τα όρια των μέτρων διαχείρισης κινητικότητας; 
 
Σε κάθε περίπτωση, για την πιθανή αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιούργησε η κρίση προς 
όφελος της βιώσιμης κινητικότητας είναι αναγκαία η θέσπιση αντικινήτρων χρήσης του Ι.Χ. Η 
ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος Μ.Μ.Μ. είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη, 
όταν η επιλογή χρήσης Ι.Χ είναι εύκολη και οικονομική. Σε περιόδους έλλειψης οικονομικών 
πόρων, η ανταγωνιστική τιμή κομίστρου για τις δημόσιες συγκοινωνίες αποτελεί ένα ισχυρό 
κίνητρο που πρέπει να συνοδεύεται από δραστικά μέτρα χαμηλού κόστους και 
βραχυπρόθεσμης υλοποίησης όπως: η προνομιακή μεταχείριση των Μ.Μ.Μ. στο οδικό δίκτυο 
έναντι των ιδιωτικών οχημάτων, τα μέτρα περιορισμού και διαχείρισης της στάθμευσης στο 
κέντρο της πόλης καθώς και η διάθεση μέρους του οδικού δικτύου για ήπιες μορφές 
μετακίνησης. 
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