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Γελ είλαη δηθά κνπ ρξήκαηα! – Καηαλόεζε ή παξαλόεζε;
Ο Milton Friedman (Βραβείο Νόκπει Οηθολοκίας), πεξηέγξαςε κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηνπο 4
ηξόπνπο γηα λα μνδέςεη θαλείο ρξήκαηα:
 «Μπνξείο λα μνδέςεηο ηα δηθά ζνπ ρξήκαηα γηα ινγαξηαζκό ζνπ. Σηελ πεξίπησζε
απηή, πξαγκαηηθά πξνζέρεηο ηη μνδεύεηο θαη ηη αγνξάδεηο θαη πξνζπαζείο λα αμηνπνηήζεηο
θαιύηεξα ηα ρξήκαηά ζνπ.
 Μπνξείο λα μνδέςεηο ηα δηθά ζνπ ρξήκαηα γηα θάπνηνλ άιιν. Γηα παξάδεηγκα, αγνξάδεηο έλα
δώξν γελεζιίσλ γηα θάπνηνλ. Τόηε, δελ πξνζέρεηο ηόζν πνιύ ην πεξηερόκελν ηνπ
δώξνπ, αιιά πξνζέρεηο πάξα πνιύ ην θόζηνο ηνπ.
 Δπίζεο, κπνξείο λα μνδέςεηο ηα ρξήκαηα άιισλ πξνο όθειόο ζνπ. Σηελ πεξίπησζε
απηή, είζαη ζίγνπξνο πσο κπνξείο λα απνιαύζεηο έλα σξαίν γεύκα ζε θάπνην αθξηβό
εζηηαηόξην!
 Τέινο, κπνξείο λα μνδέςεηο ηα ρξήκαηα άιισλ πξνο όθεινο ελόο ηξίηνπ. Σηελ πεξίπησζε
απηή, δελ ζε ελδηαθέξεη νύηε πόζν μνδεύεηο νύηε ηη αγνξάδεηο.»

Πξαθηηθέο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ: Η βξεηαληθή άπνςε
 Η αμία ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε £240 δηζ.
(ζε ηηκέο βξεηαληθήο ιίξαο Ννεκβξίνπ 2015) ή πεξίπνπ ζην 20% ηνπ ΑΔΠ ηνπ Ηλσκέλνπ
Βαζηιείνπ.
 Απηό ην ηεξάζηην πνζό ησλ ρξεκάησλ θνξνινγνπκέλσλ απαηηεί εθηελή δεκόζηα θαη
πνιηηηθή ζπδήηεζε θαη εμέηαζε αλαθνξηθά κε ην πώο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη νη
δεκόζηεο ζπκβάζεηο θαηά ηε δεκνπξάηεζε δεκόζησλ ππεξεζηώλ.
 Σήκεξα, ππνζηεξίδεηαη όηη ν «πξαγκαηηθόο αληαγσληζκόο» γεληθώο πεξηνξίδεηαη από ηνπο
θαλόλεο ηεο ΔΔ θαη ηνπο εζληθνύο θαλνληζκνύο πνπ δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο
δεκνπξάηεζεο θαη ππνβνιήο πξνζθνξώλ, θαη όηη ην γεγνλόο απηό πεξηνξίδεη ηηο
ζπκβάζεηο έηζη ώζηε νξηζκέλνη ππνςήθηνη λα κελ δύλαληαη λα ππνβάινπλ
πξνζθνξέο, ελώ άιινη δελ κπνξνύλ λα παξνπζηάζνπλ πξνζηηζέκελε αμία. Καηά
ζπλέπεηα, απηνί ζηνπο νπνίνπο θαηαθπξώλεηαη κηα ζύκβαζε δεκνζίνπ ηνκέα κπνξεί λα
κελ είλαη νη πην θαηάιιεινη γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο.
 Αληίζηνηρα επηρεηξήκαηα ππάξρνπλ ζε όιε ηελ ΔΔ θαη σο εθ ηνύηνπ λένη θαλόλεο.

Πξαθηηθέο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ:
λένη επξσπατθνί θαλόλεο
 Τν Σπκβνύιην ηεο ΔΔ εμήγεζε όηη: «Οι νέοι κανόνερ έσοςν ζηόσο να διαζθαλίζοςν ηη
μεγαλύηεπη ένηαξη κοινών κοινυνικών ζηόσυν ζηη διαδικαζία ππομηθειών. Οι ζηόσοι
αςηοί πεπιλαμβάνοςν ηην πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ, ηην κοινυνική εςθύνη, ηην
καινοηομία, ηην καηαπολέμηζη ηηρ κλιμαηικήρ αλλαγήρ, ηην απαζσόληζη, ηη δημόζια
ςγεία και άλλα κοινυνικά και πεπιβαλλονηικά θέμαηα.»
Πηγή:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/140975.pdf
 Οη θαλόλεο παξέρνπλ πην επέιηθηεο κνξθέο δεκνπξάηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
«πξνζθνξάο κε δηαπξαγκάηεπζε» θαη ηνπ «αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ», αιιά
πεξηιακβάλνπλ θαη ην κνληέιν «ζύκπξαμεο θαηλνηνκίαο» ην νπνίν επηηξέπεη ζε έλαλ
αγνξαζηή λα αλαδεηήζεη έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο εηαίξνπο γηα λα ζπλδξάκνπλ ζηελ
αλάπηπμε ελόο θαηλνηόκνπ πξντόληνο ή ππεξεζίαο.
 Οη θαλόλεο έρνπλ ζηόρν λα κεηώζνπλ ην θόζηνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ, ελώ ζα
δεκηνπξγήζνπλ θαη θαιύηεξε αλαινγία πνηόηεηαο/θόζηνπο θαη ζα αλαπηύμνπλ
ζρέζεηο/ζπκπξάμεηο επσθειείο γηα ηνλ πειάηε ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα.
 Σε όια ηα θξάηε κέιε δόζεθε πξνζεζκία δύν εηώλ, κέρξη ηνλ Απξίιην 2016, λα
κεηαθέξνπλ ηελ Οδεγία ζην εζληθό ηνπο δίθαην.

Πξαθηηθέο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ: πνιηηηθέο
ππεξβνιέο
Οη αξηζηεξνί πνιηηηθνί ππνζηεξίδνπλ όηη: «Είναι ζαθέρ

πυρ η κςβέπνηζη θέλει να επιζπεύζει ηην
παποςζίαζη ηηρ δικήρ ηηρ εκδοσήρ ηυν νέυν κανόνυν
δημοζίυν
ζςμβάζευν
ππιν
ηιρ
βοςλεςηικέρ
εκλογέρ, διόηι ζςνδέει ηη ζηενή ηηρ ιδεολητία πεπί
σαμηλόηεπηρ ηιμήρ με ηην ιδεολογική ηηρ δέζμεςζη
πεπί ιδιυηικοποιήζευν, μεηαθέπονηαρ όλο και
πεπιζζόηεπερ δημόζιερ ςπηπεζίερ ζηον ιδιυηικό
ηομέα.»
Πηγή: http://leftfootforward.org/2015/02/why-we-must-putthe-new-public-procurement-regulations-on-hold/

Οη πην ζπληεξεηηθή δεμηά ζεώξεζε εγθσκηάδεη ηηο αξεηέο
πνπ ελέρεη ε δπλαηόηεηα ε νπνία παξέρεηαη ζηηο κηθξέο
θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο λα έρνπλ πην άκεζε πξόζβαζε
ζηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο, απινπνηώληαο ηε δηαδηθαζία
πξνκεζεηώλ θαη ηππνπνηώληαο ηηο κεζόδνπο πξνκεζεηώλ
θ.ά.
Πεγή: ttps://www.gov.uk/government/consultations/reformsto-public-procurement

Πξαθηηθέο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ:
απώηεξν παξειζόλ
 Από ηελ επνρή πνπ ππάξρνπλ θηήξηα ππάξρνπλ θαη ππεξβάζεηο θόζηνπο ζηα δεκόζηα έξγα.
 Ο Παξζελώλαο θόζηηζε 469 αζεκέληα ηάιαληα ζηελ Αξραία Διιάδα – ε είδεζε απηή δελ
έηπρε ζεξκήο ππνδνρήο από ηνλ ιαό.

Πξαθηηθέο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ:
πξόζθαην παξειζόλ
 Κηήρηο ηες Βοσιής ηες Σθωηίας 2004… Αξρηθό θόζηνο £10-40 εθαη.– Πξαγκαηηθό θόζηνο
£414 εθαη. (Υπέξβαζε θαηά 935% - 4.040%)
Αηηία είλαη κηα καθξά ζεηξά ελεξγεηώλ
θαθνδηαρείξηζεο θαη ε ηξαγηθή κνίξα.
Σπγθεθξηκέλα:
•
•
•
•
•

Αθαηάιιειε εληνιή,
Καθή δηαρείξηζε / κεγάιε
αληθαλόηεηα,
Αιιαγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε νπζηαζηηθά λένο πειάηεο (!),
Αξρηηέθηνλαο επξέσο γλσζηόο γηα ηελ
επηκνλή ηνπ ζηνλ πεηξακαηηζκό, θαη
Μεξνιεπηηθή αηζηνδνμία.

Πξαθηηθέο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ:
πξόζθαην παξειζόλ
 Τρακ ηοσ Εδηκβούργοσ 2003… Αξρηθό θόζηνο £375 εθαη.– Πξαγκαηηθό θόζηνο £1 δηζ.
Η γξακκή ησλ 14 ρικ. κεηαμύ ηνπ New
Town θαη ηνπ Αεξνδξνκίνπ ηνπ
Δδηκβνύξγνπ έρεη 16 ζηαζκνύο. Η
θαηαζθεπή άξρηζε ηνλ Ινύλην 2008, αιιά
νη θαζπζηεξήζεηο ζην έξγν θαη νη
δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηε ζύκβαζε
θαζπζηέξεζαλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο
πνιύ πεξηζζόηεξν από 3 ρξόληα θαη
κέρξη ηνλ Μάην 2014.
Μηα έθζεζε πνπ δεκνζηεύζεθε ηνλ
Αύγνπζην 2011 εθηηκνύζε όηη ην ηειηθό
θόζηνο ηνπ αθξσηεξηαζκέλνπ δηθηύνπ ζα
πεξηιάκβαλε θαηαβνιή ηόθσλ ύςνπο
£228 εθαη. γηα έλα 30εηέο δάλεην γηα ηελ
θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο
ρξεκαηνδόηεζεο.

Αηηίεο ησλ ππεξβάζεσλ θαη ε βξεηαληθή ιύζε
 Οη αηηίεο ησλ ππεξβάζεσλ ηνπ θόζηνπο ζηα δεκόζηα έξγα πνηθίινπλ ζε κεγάιν βαζκό, αιιά
ζηνλ πεξίπινθν θαη επίδηθν θόζκν καο, νξηζκέλα ζέκαηα επαλαιακβάλνληαη, όπσο:
Αθαηάιιειες
προδηαγραθές
θαη ζτεδηαζκός
Επητεηρεκαηηθή
λοοηροπία
αληηπαράζεζες

Μεηαβοιές ζηε
κειέηε

Αθαηάιιειες
προκήζεηες

Με ρεαιηζηηθή
εθηίκεζε ηηκώλ

Περηπιοθόηεηα
ζσκβάζεωλ

Μεξνιεπηηθή
αηζηνδνμία.

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε πνιιώλ από
ζέκαηα απηά, νη βξεηαλνί αλάδνρνη
πειάηεο
εθαξκόδνπλ
νινέλα
πεξηζζόηεξν κειέηεο πξνζνκνίσζεο
λα ππνινγίζνπλ (κεηαμύ άιισλ):

ηα
θαη
θαη
γηα

 πόζν απνηειεζκαηηθέο είλαη νη νκάδεο
ηνπ έξγνπ όηαλ ζπλεξγάδνληαη,
 αλ νη θηινζνθίεο νξγάλσζεο είλαη
νκνηόκνξθεο, ζε κεγάιν βαζκό, ζηνπο
θόιπνπο ηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ,
 πώο αληηκεησπίδνληαη νη δηαθνξέο, θαη
 ηειηθά, αλ ε νκάδα ηνπ έξγνπ ζα
εθπιεξώζεη κε επηηπρία ηελ επίηεπμε
ησλ ζηόρσλ ηεο.

Κόζηνο νδηθώλ ππνδνκώλ ζηελ Δπξώπε
Κόζηος κολάδας (€/ιωρίδα οδού - τικ.)
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Ελδεηθηηθό ηειηθό θόζηος οδηθώλ σποδοκώλ
2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0

Πεγή:
CE Delft Λύζεης γηα ηο περηβάιιολ, ηελ οηθολοκία θαη ηελ ηετλοιογία
Γεκνζηεύζεθε ζηε κειέηε “Internalisation Measures and Policies for all external cost of Transport (IMPACT) – Deliverable 2”

Αληνρή ζηνλ ρξόλν… κηα ζεκαληηθή πηπρή ησλ
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπρλά μερλάκε


Σε κηα επνρή ιηηόηεηαο, ην βιέκκα πξέπεη λα είλαη
ζηαζεξά πξνζεισκέλν ζην κέιινλ.



Δπεηδή νη πεξηβαιινληηθέο πηπρέο ζπλερώο
κεηαβάιινληαη νινέλα θαη ηαρύηεξα, νη απαηηήζεηο
πνπ νη ππνδνκέο καο πξέπεη λα πιεξνύλ, ζε ό,ηη
αθνξά ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα, ηελ επειημία θαη
ηελ απνδνηηθόηεηα, γίλνληαη νινέλα θαη πην
απζηεξέο.



Η θαιύηεξε ιύζε κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί κε ην
κηθξόηεξν θόζηνο αλ ιεθζεί ππόςε ε δηάξθεηα
δσήο ελόο έξγνπ.

Πξαθηηθέο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ: ζπκπεξάζκαηα
 Τασηίδεηαη ιοηπόλ ε ηηκή κε ηο θόζηος; Όρη. Δπαλεηιεκκέλσο έρεη ηζηνξηθά απνδεηρζεί όηη ε
ρακειόηεξε ηηκή ζπλεπάγεηαη πςειόηεξν θόζηνο. Με δηθή καο επζύλε αγλννύκε ην γεγνλόο απηό.
 Πώς εθαρκόδοληαη οη εσρωπαϊθοί θαλόλες ζε εζληθό επίπεδο; Οη όπνηεο απνθάζεηο ιεθζνύλ
θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν (κέρξη ηνλ Απξίιην 2016) πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε αθιόλεηα
εξεπλεηηθά ζηνηρεία - κπνξεί λα απαηηνύληαη δνθηκέο γηα λα απμεζεί ε εκπηζηνζύλε ηνπ θνηλνύ.
 Θα έτεη επηηστία ε λέα εσρωπαϊθή λοκοζεζία; Η επηηπρία, θαηά πάζα πηζαλόηεηα, ζα πνηθίιεη
θαη έηζη πξέπεη λα δνζεί κεγάιε πξνζνρή ζηελ εθαξκνγή ηεο ζε εζληθό επίπεδν.
 Θα ζσλετηζηούλ ηα ποιιά προβιήκαηα ποσ ζτεηίδοληαη κε ηης δεκόζηες ζσκβάζεης; Οη
θαζπζηεξήζεηο ησλ έξγσλ θαη νη δηαθνξέο είλαη ζρεδόλ αλαπόθεπθηεο, θαη γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ
θαλόλσλ απαηηείηαη κηα κεηαβαηηθή πεξίνδνο. Η εκπεηξία πνπ απνθηάηαη ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο
κεηαβαηηθήο πεξηόδνπ είλαη ε πην ζεκαληηθή. Μπνξνύκε κόλν λα ειπίδνπκε ζε ζπλνιηθή
βειηίσζε - ην κέγεζνο ηεο βειηίσζεο πνπ ζα επηηεπρζεί απνηειεί γόξδην δεζκό θαη κόλν ν ρξόλνο
ζα δείμεη.
 Φηιαλζρωπηθό εσεργέηεκα; Σε ηειηθή αλάιπζε, ν αιηξνπηζκόο, ε δηαθάλεηα θαη ε αλάιεςε
επζύλεο απνηεινύλ βαζηθνύο παξάγνληεο ηεο επηηπρνύο θαηαζθεπήο δεκόζησλ έξγσλ.
Αλεμαξηήησο ηνπ πόζν θαιόο είλαη έλαο άλζξσπνο, ηα ρξήκαηα κπνξνύλ λα δηαθζείξνπλ…
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Σαο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο!
18 Ννεκβξίνπ 2015
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