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Περίληψη 
 
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας διερευνάται η εφαρμογή της μεθόδου «Δέσμευσης Αξίας» για την 
χρηματοδότηση του μετρό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η βασική ιδέα της μεθόδου έγκειται στην ανάκτηση 
από το δημόσιο τομέα ενός τμήματος της επιπλέον αξίας που έχει επιφέρει ή πρόκειται να επιφέρει η βελτίωση 
της προσβασιμότητας στους ιδιώτες (κατοίκους ή επιχειρηματίες) σε μία περιοχή, για να χρησιμοποιηθεί για την 
χρηματοδότηση ενός έργου. Η έρευνα επικεντρώνεται στη διερεύνηση των απόψεων των επιχειρηματιών που 
δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή δέκα σταθμών του υπό κατασκευή μετρό. Η διερεύνηση των 
απόψεων των επιχειρηματιών έγινε με χρήση ερωτηματολογίου στην περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2014. 
Συνολικά συλλέχθηκαν 120 ερωτηματολόγια (12 ερωτηματολόγια για κάθε σταθμό) τα οποία στη συνέχεια 
αναλύθηκαν ώστε να διερευνηθεί ο βαθμός και οι προϋποθέσεις πιθανής αποδοχής της συγκριμένης 
διαδικασίας. 
 
Λέξεις κλειδιά: Δέσμευση αξίας, μετρό, χρηματοδότηση. 

 
 

Abstract 
 
In the framework of the present paper the implementation of the “Value Capture” method is investigated with 
respect to the Thessaloniki metro. The basic idea of the method has to do with the recovery by the public sector 
of part of the additional value resulted from the improvement of the accessibility level for residents and sole 
traders in order to finance a project. The research focuses to the investigation of views of the sole traders in the 
area of ten under construction metro stations. A questionnaire-based survey took place during the period October 
– November 2014. A number of 120 questionnaires were collected (12 questionnaires for each station) which are 
then analyzed in order to investigate the extent and conditions for the possible acceptance of the specific   
procedure. 
 
Keywords: Value capture, metro, financing. 
 

1. Εισαγωγή 

Η υλοποίηση ενός νέου συγκοινωνιακού έργου, όπως είναι ένα σύστημα μετρό, επιφέρει 
σημαντικές αλλαγές στον αστικό ιστό, κυρίως λόγω της βελτιωμένης προσβασιμότητας που 
είναι συνυφασμένη με αυτό. Οι συγκοινωνιακές υποδομές αποτελούν ζωτικό τμήμα μιας 
πόλης, καθώς χαρακτηρίζουν τον αστικό χώρο και καθορίζουν την κινητικότητα. Επηρεάζουν 
τις ροές διακίνησης ανθρώπων και αγαθών και τις χρήσεις γης των διάφορων περιοχών και η 
κατασκευή και συντήρησή τους απαιτεί διάθεση πολύ υψηλών χρηματικών πόρων (Short and 
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Kopp, 2005). Ο σχεδιασμός και η χρηματοδότησή τους αποτελούν συνεπώς εξαιρετικά 
σημαντικό κομμάτι της πόλης του 21ου αιώνα.  
 
Πολυάριθμες έρευνες διεθνώς έχουν ασχοληθεί με την επίδραση των συστημάτων αστικής 
δημόσιας συγκοινωνίας στις αξίες των γειτονικών ιδιοκτησιών. Η πλειοψηφία των ερευνών 
αυτών καταλήγει στην ύπαρξη ισχυρά θετικής συσχέτισης, με τις τιμές πώλησης κι 
ενοικίασης να μειώνονται όσο η απόσταση από τις υπό εξέταση συγκοινωνιακές υποδομές 
αυξάνεται, ceteris paribus (Smith et al., 2015). Υπάρχουν βέβαια και μελέτες που δείχνουν 
υποχώρηση των τιμών σε κάποιες περιπτώσεις, κάτι που συνήθως οφείλεται σε παράγοντες 
όπως ηχορρύπανση, οπτική όχληση, αυξημένη εγκληματικότητα στην περιοχή των σταθμών 
κ.λπ. ή και, πιο σπάνια, μελέτες που δεν καταγράφουν καμία ιδιαίτερη μεταβολή στις αξίες.  
 
Οι Drennan και Brecher (2012), υποστηρίζουν ότι συνήθως η θετική επίδραση στις εμπορικές 
χρήσεις είναι περιορισμένη σε μικρή ακτίνα γύρω από τα συγκοινωνιακά έργα. Εντούτοις, 
ισχυρίζονται ότι εντός της ζώνης αυτής η επίδραση αυτή τείνει να είναι πολύ πιο ισχυρή από 
ότι στις περιοχές κατοικίας. Με μελέτη εφαρμογής την πόλη San Jose, Santa Clara County, 
στην California των ΗΠΑ, οι Cervero and Duncan (2002), βρήκαν ότι τα οφέλη 
κεφαλαιοποίησης για τα τεμάχια γης που χωροθετούνται εντός εμπορικής περιοχής και σε 
απόσταση μικρότερη των 0,25 μιλίων από σταθμό προαστιακού σιδηροδρόμου υπερβαίνουν 
το 120% της αξίας τους. Οι Ko και Cao (2013), εξέτασαν κατά πόσο ένα σύστημα light rail 
έχει επίδραση στις αξίες εμπορικών και βιομηχανικών χρήσεων γης, στη Minneapolis των 
ΗΠΑ. Η έρευνα επιβεβαιώνει την ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ αξίας και απόστασης 
από σταθμούς. Η επιπλέον αξία υπολογίστηκε περίπου σε $4000 για τις ιδιοκτησίες που 
βρίσκονται 800μ. από κάποιον σταθμό, ενώ αγγίζει τα 6000$ όταν η απόσταση μειώνεται στο 
μισό (400μ.). Στην Ευρώπη, στο Freiburg της Γερμανίας, κατά μήκος της γραμμής light rail, 
οι εμπορικές χρήσεις βρέθηκε ότι είναι ακριβότερες, ενώ τα ενοίκια χώρων γραφείου με 
απευθείας πρόσβαση σε σταθμούς τραμ είναι έως και 40% υψηλότερα από όσα δε διαθέτουν 
αυτό το χαρακτηριστικό (Hass-Klau et al., 2004).  
 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον παγκοσμίως ως προς την 
αναζήτηση τρόπων με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η επιπρόσθετη αξία που 
αποκτούν οι χρήσεις γης εξαιτίας νέων ή αναβαθμισμένων συγκοινωνιακών υποδομών, ώστε 
να καλυφθεί ένα μέρος του ιδιαίτερα υψηλού κόστους κατασκευής και συντήρησης των 
υποδομών αυτών. Το ενδιαφέρον αυτό ενθαρρύνεται και από τη συρρίκνωση των δημόσιων 
πόρων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.  
 
Η βασική ιδέα έγκειται στην ανάκτηση από το δημόσιο τομέα ενός τμήματος της επιπλέον 
αξίας που έχει επιφέρει ή πρόκειται να επιφέρει η βελτίωση της προσβασιμότητας στους 
ιδιώτες (κατοίκους ή επιχειρηματίες) σε μία περιοχή, για να χρησιμοποιηθεί για την 
χρηματοδότηση ενός έργου. Οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί που βασίζονται στη λογική αυτή, 
ανήκουν στην οικογένεια μηχανισμών που ονομάζεται Value Capture (Δέσμευση Αξίας) και 
θεωρούνται σήμερα μία πολλά υποσχόμενη πηγή εσόδων για την κατασκευή 
συγκοινωνιακών έργων μεγάλης κλίμακας σε όλο τον κόσμο (Medda, 2012). Πολλές 
παραλλαγές χρηματοδοτικών μηχανισμών Value Capture συναντώνται στη διεθνή 
βιβλιογραφία, όμως δεν υπάρχει αυστηρή κατηγοριοποίηση τους.  
 
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην εξέταση του ενδεχομένου χρησιμοποίησης ενός 
χρηματοδοτικού μηχανισμού της οικογένειας Value Capture που ονομάζεται betterment 
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tax/levy, ο οποίος περιλαμβάνει τη θέσπιση μίας ειδικής εισφοράς/φόρου για τη δέσμευση 
της υπεραξίας που δημιουργεί η εκάστοτε συγκοινωνιακή υποδομή. Σύγχρονο παράδειγμα 
εφαρμογής αυτού του μηχανισμού σε συγκοινωνιακό έργο μεγάλης κλίμακας είναι το 
Business Rate Supplement (BRS), που εφαρμόζεται με επιτυχία από το 2010 στο Λονδίνο του 
Ην. Βασιλείου για τη χρηματοδότηση ενός σημαντικού τμήματος του κόστους κατασκευής 
του Crossrail, ενός νέου δικτύου αστικού σιδηροδρόμου (£4.1b από το συνολικό ποσό των 
£14,8b προβλέπεται να καλυφθούν μέσω του BRS) (Roukouni and Medda, 2012).    
 
Σε αυτό το πλαίσιο, η εργασία αφορά στη μεθοδολογική προσέγγιση για τη διερεύνηση ενός 
εξαιρετικά σημαντικού παράγοντα που σχετίζεται με την επιτυχημένη εφαρμογή 
οποιουδήποτε χρηματοδοτικού μηχανισμού συγκοινωνιακών υποδομών και ιδιαίτερα αυτών 
που στηρίζονται στη λογική του Value Capture: της αντίληψης των πολιτών και κατ’ 
επέκταση του βαθμού  αποδοχής του εν λόγω μηχανισμού εκ μέρους τους (Walters, 2012, 
Litman, 2014). Το έργο αναφοράς είναι το σύστημα μετρό της Θεσσαλονίκης, η κατασκευή 
του οποίου δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει το σχεδιασμό και 
διανομή ενός ερωτηματολογίου δηλωμένων προτιμήσεων που απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι 
οποίες δραστηριοποιούνται σε απόσταση έως 250μ. από τη θέση σταθμών του υπό 
κατασκευή δικτύου μετρό. Η βασική γραμμή θα έχει μήκος 9,6 χλμ. και θα διατρέχει το 
κέντρο της πόλης περιλαμβάνοντας 13 σταθμούς. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να 
καταγράψει και να αναλύσει τις απόψεις των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην 
ευρύτερη περιοχή δέκα σταθμών του μετρό (5 στο κέντρο και 5 εκτός κέντρου) όσον αφορά 
στην πιθανή χρησιμοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων που περιλαμβάνουν οικονομική 
συνδρομή εκ μέρους τους για κάλυψη ενός τμήματος του κόστους κατασκευής του δικτύου 
μετρό.  
 

2. Σχεδιασμός της Έρευνας 

Για τις ανάγκες της έρευνας συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από το 
τμήμα Α «Χαρακτηριστικά της επιχείρησης και των σχετιζόμενων με αυτήν ατόμων» και το 
τμήμα Β «Δηλωμένες προτιμήσεις και προθέσεις».  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2014. Τα 
ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης και 
απευθύνονταν σε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή 10 
σταθμών της κύριας γραμμής του μετρό. Οι σταθμοί αυτοί είναι οι εξής: 

 Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός 
 Δημοκρατίας 
 Βενιζέλου 
 Αγίας Σοφίας 
 Σιντριβάνι 
 Παπάφη 
 Ευκλείδη 
 Φλέμιγκ 
 Ανάληψης 
 Μηνά Πατρικίου 
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Εξαιρέθηκε από την έρευνα ο σταθμός Πανεπιστήμιο, καθώς ουσιαστικά πρόκειται να 
εξυπηρετεί το campus του ΑΠΘ, και οι γειτονικές χρήσεις εμπίπτουν στην ακτίνα επιρροής 
των δύο σταθμών εκατέρωθεν (Συντριβάνι και Παπάφη). Επίσης, εξαιρέθηκαν οι σταθμοί  
Βούλγαρη και Νέας Ελβετίας, καθώς βρίσκονται σε περιοχές με επικρατούσα χρήση την 
κατοικία.  

Η περιοχή επιρροής (buffer zone) για κάθε σταθμό του μετρό ορίστηκε η ακτίνα 250μ. γύρω 
από την προβλεπόμενη θέση του. Ο ορισμός της ακτίνας έγινε βάσει αντίστοιχων ερευνών 
και μελετών που συναντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και λόγω της κλίμακας της 
πόλης (ιδιαίτερα μικρές αποστάσεις μεταξύ σταθμών - αποφυγή αλληλοεπικάλυψης).   

Σε καθένα από τους σταθμούς συμπληρώθηκαν 12 ερωτηματολόγια και ως εκ τούτου 
προέκυψε ο τελικός αριθμός των 120 ερωτηματολογίων της έρευνας. Επιλέχθηκαν 
επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε διάφορες αποστάσεις από τον κάθε σταθμό, όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 1.  

 

 

 

 
Σχήμα 1: Απόσταση επιχειρήσεων από σταθμό 

Στους Χάρτες 1 και 2 παρουσιάζεται η ευρύτερη περιοχή για κάθε σταθμό του μετρό, στο 
κέντρο και εκτός κέντρου αντίστοιχα, όπως αυτή ορίσθηκε για τις ανάγκες της έρευνας. 

3. Ανάλυση και Συζήτηση 

Οι επιχειρήσεις, που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα διαχωρίστηκαν σε κατηγορίες ανάλογα 
με το αντικείμενό τους. Οι κατηγορίες παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.  
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Σχήμα 2: Κατηγορίες επιχειρήσεων 
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Χάρτης 1:Ευρύτερη περιοχή σταθμών μετρό στο κέντρο της πόλης για τις ανάγκες της έρευνας (ΟΡ.ΘΕ., Ιδία επεξεργασία) 
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Χάρτης 2:Ευρύτερη περιοχή σταθμών μετρό εκτός κέντρου για τις ανάγκες της έρευνας (ΟΡ.ΘΕ., Ιδία επεξεργασία) 
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Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στεγάζονται σε ενοικιαζόμενα ακίνητα και το μεγαλύτερο 
μέρος τους ιδρύθηκε μετά το 2005. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται ο κυρίαρχος λόγος 
εγκατάστασης των επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη θέση. 

Πίνακας 1: Κατανομή επιχειρήσεων με βάση τον κυρίαρχο λόγο εγκατάστασης 

Κυρίαρχος λόγος εγκατάστασης Πλήθος επιχειρήσεων 

Κοντινή απόσταση από κατοικία 23 

Εύκολη πρόσβαση με Μέσα Μαζικών 
Μεταφορών 

20 

Επιλογή συνοικίας 45 

Κόστος αγοράς / ενοικίου 13 

Ευκολία στάθμευσης 3 

Άλλος λόγος 16 

Σύνολο 120 

 

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων απασχολεί λιγότερους από 5 εργαζόμενους και μάλιστα σε 
πολλές από αυτές εργάζεται μόνο ένα άτομο. Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται το μέσο, το οποίο 
χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι για την προσέλευση και αποχώρηση στον τόπο εργασίας. 

 

 

 

 
Σχήμα 3: Μέσο μετακίνησης προσωπικού 

 

Οι επιχειρηματίες της περιοχής ερωτήθηκαν για τον χρόνο που απαιτείται για την εύρεση 
χώρου στάθμευσης. Στην ερώτηση αυτή απάντησαν είτε όσοι μετακινούνται με ιδιωτικό 
μέσο, είτε όσοι γνωρίζουν τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Στο Σχήμα 4 
παρουσιάζεται η κατανομή του απαιτούμενου χρόνου αναζήτησης χώρου στάθμευσης. 
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Σχήμα 4: Χρόνος αναζήτησης στάθμευσης 

 

Σχεδόν στις μισές επιχειρήσεις που μετείχαν στην έρευνα πραγματοποιούνται μετακινήσεις 
εργαζομένων στο πλαίσιο της εργασίας και στο Σχήμα 5 παρουσιάζεται το μέσο μεταφοράς 
που χρησιμοποιούν για τον συγκεκριμένο σκοπό.   

 

 

 

 

 
Σχήμα 5: Μέσο μετακίνησης εργαζόμενων στο πλαίσιο της εργασίας 

 

Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρηματιών που ερωτήθηκαν έχουν σαν κύριο όγκο πελατών 
τακτικούς πελάτες. Η προσέλευση των πελατών ισοκατανέμεται μεταξύ των πελατών που 
μετακινούνται στην περιοχή, για να εξυπηρετηθούν αποκλειστικά από τη συγκεκριμένη 
επιχείρηση και εκείνων που συνδυάζουν τη μετακίνησή τους με άλλους λόγους. Επιπλέον οι 
επιχειρηματίες κλήθηκαν να εκτιμήσουν, με βάση τη γνωριμία τους με τους πελάτες, το μέσο 
με το οποίο οι πελάτες προσεγγίζουν την επιχείρηση. Η εκτίμηση αυτή παρουσιάζεται στο 
Σχήμα 6.     
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Σχήμα 6: Μέσο μετακίνησης πελατών κατά δήλωση των επιχειρηματιών  

 

Στο Σχήμα 7α παρουσιάζεται η προσδοκία των επαγγελματιών για αύξηση της 
επισκεψιμότητας και του τζίρου των επιχειρήσεών τους λόγω της λειτουργίας του μετρό, ενώ 
στο Σχήμα 7β η προσδοκία αυτή ποσοτικοποιείται ως ποσοστό.  

 

  
 

Σχήμα 7: α. Προσδοκώμενη αύξηση επισκεψιμότητας και τζίρου επιχειρήσεων, 
β. Εκτίμηση ποσοστού αύξησης επισκεψιμότητας και τζίρου επιχειρήσεων  

 

Λόγω της κατασκευής και λειτουργίας του μετρό οι επιχειρηματίες αναμένουν μια ευρύτερη 
αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης της περιοχής τους από τους καταναλωτές, όπως φαίνεται 
στα Σχήματα 8α και 8β.  
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Σχήμα 8: α. Αλλαγή τρόπου αντιμετώπισης περιοχής 
 β. Εκτίμηση βαθμού αλλαγής τρόπου αντιμετώπισης περιοχής 

 

Οι εκτιμήσεις των επιχειρηματιών αναφορικά με την γενικότερη αναβάθμιση του 
περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στην περιοχή της επιχείρησής τους παρουσιάζονται 
στα Σχήματα 9α και 9β. 

 

 
Σχήμα 9: α. Αναβάθμιση περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής στην περιοχή, 

β. Εκτίμηση βαθμού αναβάθμισης περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής στην περιοχή 

 

Στο Σχήμα 10α παρουσιάζεται η άποψη των επιχειρηματιών αναφορικά με ενδεχόμενη 
αύξηση των ενοικίων στην περιοχή μετά τη λειτουργία του μετρό. Στο Σχήμα 10β 
παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ποσοστά αύξησης.  
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Σχήμα 10: α. Αναμενόμενη αύξηση ενοικίων, β. Εκτίμηση ποσοστού αύξησης 

 

Οι επιχειρηματίες κλήθηκαν να εκφράσουν την άποψή τους για ενδεχόμενη συμμετοχή τους 
σε ένα μηχανισμό χρηματοδότησης για την κατασκευή του μετρό. Επισημαίνεται ότι ο 
τρόπος αυτός χρηματοδότησης έργων ήταν τελείως άγνωστος στους ερωτώμενους. Ζητήθηκε 
κατά συνέπεια να εκφράσουν την άποψή τους για τον καλύτερο τρόπο ενημέρωσης για έναν 
τέτοιο μηχανισμό χρηματοδότησης. Οι απαντήσεις τους παρουσιάζονται στο Σχήμα 11. 

 

 
Σχήμα 11: Καλύτερος τρόπος ενημέρωσης για  τον μηχανισμό χρηματοδότησης 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηματιών ήταν αρνητική σε πιθανή οικονομική 
συνεισφορά. Τονίζεται ότι ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός συγκοινωνιακών υποδομών που 
βασίζεται στη λογική του Value Capture είναι κάτι εντελώς νέο για τα ελληνικά δεδομένα και 
ως εκ τούτου τα αποτελέσματα που συνεπάγεται η χρήση του αντιμετωπίζονται με δυσπιστία.  
Το ίδιο έχει αποδειχθεί ότι συμβαίνει και με άλλες μορφές χρηματοδότησης οι οποίες 
περιλαμβάνουν την οικονομική συνδρομή εκ μέρους ενός τμήματος ή και του συνόλου των 
πολιτών, όταν αυτές αρχίζουν να υλοποιούνται σε μία πόλη χωρίς να υπάρχει πρότερη 
εμπειρία. Για παράδειγμα, το πείραμα των αστικών διοδίων της Στοκχόλμης, έδειξε ότι η 
αποδοχή του κόσμου γίνεται μεγαλύτερη με την πάροδο του χρόνου, όσο δηλαδή αρχίζουν να 
εξοικειώνονται με το μηχανισμό και να αντιλαμβάνονται τα πλεονεκτήματα που παρέχει η 
χρήση του (Schuitema et al., 2010). Επίσης, σύμφωνα με τους Kim et al. (2013), η αρχικά 
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αρνητική στάση των πολιτών ενδέχεται να προκύπτει και από έλλειψη εμπιστοσύνης σχετικά 
με τη χρησιμοποίηση των εσόδων που θα προκύψουν από το νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό 
που απαιτεί τη συμμετοχή και τη στήριξή τους.    

Επιπλέον, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, οι Xifilidou et al. (2012) διερεύνησαν την επίδραση 
δύο κεντρικών σταθμών του υπό κατασκευή δικτύου μετρό (Βενιζέλου και Αγ. Σοφίας) στις 
αξίες των εμπορικών ιδιοκτησιών σε ακτίνα 250μ. από τους σταθμούς, χρησιμοποιώντας 
δεδομένα από πωλήσεις αλλά και από έρευνα δηλωμένων προτιμήσεων σε 52 επιχειρήσεις. Η 
έρευνα φανέρωσε μείωση 19% κατά μέσο όρο στις εμπορικές χρήσεις που βρίσκονται εντός 
της επιλεχθείσας ζώνης επιρροής κάθε σταθμού, σε σχέση με όσες βρίσκονται εκτός. Οι 
συγγραφείς υπογραμμίζουν ότι από τις προσωπικές συνεντεύξεις με τους καταστηματάρχες 
για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, αναδείχθηκε ο πολύ σημαντικός παράγοντας της 
κούρασης από τις συνεχείς και μακροχρόνιες εργασίες που πραγματοποιούνται για την 
κατασκευή των σταθμών, γεγονός το οποίο θεωρούν ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 
επισκεψιμότητα καθώς και στον τζίρο της επιχείρησής τους. Επίσης, τονίζεται ότι σίγουρα η 
οικονομική κρίση στη χώρα συμβάλλει στη γενικότερη καθοδική πορεία των τιμών, καθώς 
επίσης και η επικρατούσα αβεβαιότητα ως προς τον ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου. Σε 
παρόμοια συμπεράσματα, δηλαδή ότι οι τιμές πώλησης των ιδιοκτησιών που χωροθετούνται 
σε απόσταση μικρότερη ή ίση των 500μ. από την προβλεπόμενη θέση των υπό κατασκευή 
σταθμών του συστήματος μετρό της Θεσσαλονίκης είναι μειωμένες, καταλήγουν και οι 
Efthymiou και Antoniou (2014). Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται και στην περίπτωση αυτή 
μεταξύ άλλων, από τις αρνητικές συνέπειες που συνεπάγεται η φάση κατασκευής του έργου 
(ηχορρύπανση, οπτική όχληση κ.λπ.).  

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, οι ελάχιστες θετικές απαντήσεις των επιχειρηματιών στην 
ερώτηση που πραγματεύεται το εάν θα έβλεπαν θετικά μία πιθανή συνεισφορά τους στη 
χρηματοδότηση του δικτύου μετρό, μπορεί να θεωρηθεί αναμενόμενη.  Οι λόγοι που 
επικαλέστηκαν οι επιχειρηματίες, για να αιτιολογήσουν την αρνητική στάση τους 
παρουσιάζονται στο Σχήμα 12. Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο ερώτημα ήταν το μόνο 
που επιδεχόταν πολλαπλές απαντήσεις.  

 

 

 

 
Σχήμα 12: Λόγοι άρνησης οικονομικής συνεισφοράς 
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4. Συμπεράσματα 

 
Η παρούσα εργασία προτείνει μία μεθοδολογική προσέγγιση για τη διερεύνηση των 
απόψεων, πεποιθήσεων και διαθέσεων σχετικά με έναν εναλλακτικό χρηματοδοτικό 
μηχανισμό αστικών δημόσιων συγκοινωνιακών υποδομών, ο οποίος δεν έχει χρησιμοποιηθεί 
έως τώρα εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας. Ο μηχανισμός αυτός ανήκει σε μία 
οικογένεια μηχανισμών με διάφορες παραλλαγές, στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται η ιδέα 
του Value Capture Finance, δηλαδή η μερική ή/και ολική ανάκτηση εκ μέρους του δημοσίου, 
της αύξησης στην αξία γης και ιδιοκτησιών που προσδίδει η επιπλέον προσβασιμότητα, η 
οποία είναι συνυφασμένη με επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών. Το διεθνές ερευνητικό 
και ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη ομάδα χρηματοδοτικών μηχανισμών 
παρουσιάζει πολύ σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια, παρακινούμενο ασφαλώς κι από 
την παγκόσμια οικονομική κρίση και τη συρρίκνωση των διαθέσιμων πόρων για κατασκευή 
και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων. Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στις χρήσεις γης 
εκτός κατοικίας, και κυρίως στις εμπορικές, για δύο βασικούς λόγους: αφενός διότι, όπως 
προέκυψε από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε, το φαινόμενο της αύξησης 
των τιμών πώλησης και ενοικίου σε κοντινή ακτίνα από νέο ή αναβαθμισμένο σταθμό 
δημόσιας συγκοινωνίας είναι συνήθως πιο έντονο κι αφετέρου επειδή η αποδοχή και η 
στήριξη των πολιτών αποτελεί καθοριστικότατο παράγοντα για την επιτυχία (ή αντίστοιχα 
αποτυχία) της εισαγωγής μηχανισμών Value Capture. 
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας που παρουσιάζονται στην εργασία  αποτυπώνουν τη σαφώς 
αρνητική προδιάθεση των συμμετεχόντων ως προς το ενδεχόμενο ίδιας συνεισφοράς 
τμήματος της επιπρόσθετης αξίας που εκτιμάται ότι θα αποκτήσει η επιχείρησή τους μετά τη 
λειτουργία του δικτύου μετρό της πόλης. Εντούτοις, η συντριπτική πλειοψηφία τους πιστεύει 
ότι η αυξημένη προσβασιμότητα όντως θα αντικατοπτριστεί στην αξία των γειτονικών ως 
προς το σταθμό ακινήτων. Η αντίθεση αυτή μπορεί να ερμηνευτεί με βάση τη δραματική 
επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των Ελλήνων πολιτών που προέκυψε από την 
κρίση, τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόστηκαν και κατ' επέκταση την ελάττωση του τζίρου 
των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα. Επίσης, δεν πρέπει να αγνοηθεί η ενόχληση 
από τις εργασίες κατασκευής των σταθμών και η αβεβαιότητα ως προς το χρόνο που 
απομένει μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. 
 
Συμπερασματικά μπορεί να υποστηριχθεί ότι η λογική της χρηματοδότησης συγκοινωνιακών 
υποδομών με χρήση ενός μηχανισμού Value Capture είναι κάτι στο οποίο οι κάτοικοι και οι 
επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης δεν έχουν εμπειρία και αυτή η έλλειψη εξοικείωσης τους 
οδηγεί στο να το αντιμετωπίζουν με δυσπιστία. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως "πιλότος" για αντίστοιχες έρευνες σε άλλες 
πόλεις. Ιδέα για μελλοντική διερεύνηση αποτελεί η επανάληψη της έρευνας σε ευρύτερο 
δείγμα συμμετεχόντων, ως προς τον αριθμό αλλά και ως προς τη χωρική διασπορά, καθώς 
και η επεξεργασία των δεδομένων με χρήση στατιστικών μοντέλων παλινδρόμησης.         
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