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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ1

4.1 Η έννοια της προσφοράς και η σχέση της με το κόστος

Σε ένα μεταφορικό σύστημα, ως προσφορά νοείται η ποσότητα μεταφορικού έρ-
γου που μπορεί να παράγει το σύστημα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και 
τις συνθήκες λειτουργίας του. Για παράδειγμα, μια γραμμή μετρό, από την οποία 
διέρχονται 20 συρμοί στο διάστημα μιας ώρας και με τον κάθε συρμό να έχει τη 
δυνατότητα μεταφοράς 1000 ατόμων, προσφέρει μεταφορικό έργο 20.000 ατόμων 
για το χρονικό διάστημα αυτό. 

Η προσφορά μεταφορικού έργου εξαρτάται: (α) από τις υπηρεσίες του συστήματος 
μέσω των οποίων παράγεται μεταφορικό έργο και (β) από την απόδοση των υπη-
ρεσιών αυτών. 

Τόσο οι υπηρεσίες καθαυτές, όσο και η απόδοσή τους, συνδέονται με τα λειτουρ-
γικά χαρακτηριστικά του μεταφορικού συστήματος, τη ζήτηση για μεταφορικές 
υπηρεσίες, τις διαφορετικές παραμέτρους του κόστους του μεταφορικού συστήμα-
τος (οι οποίες θα αναλυθούν στη συνέχεια), καθώς και τις περιβαλλοντικές και κοι-
νωνικοοικονομικές συνθήκες που επιδρούν σε ένα μεταφορικό σύστημα. Πρέπει 
να σημειωθεί ότι ο καθορισμός των διαδικασιών παραγωγής μεταφορικού έργου 
και των χαρακτηριστικών τους είναι κυρίως αντικείμενο του σχεδιασμού ενός με-
ταφορικού συστήματος, αντίθετα με την απόδοση του μεταφορικού συστήματος, 
η οποία προσδιορίζει την προσφορά μεταφορικού έργου κατά τη λειτουργία του 
συστήματος. 

Για παράδειγμα, κατά το σχεδιασμό μιας λεωφορειακής γραμμής λαμβάνονται 
υπόψη τα επιθυμητά λειτουργικά χαρακτηριστικά της (συχνότητα διέλευσης, τύ-

1 Η προσφορά μεταφορικής υποδομής αποτελεί ένα από τα πλέον σύνθετα και δύσκολα – μαθη-
ματικά – θέματα στα μεταφορικά συστήματα. Το οικονομικό υπόβαθρο της ανάλυσης προσφο-
ράς περιλαμβάνεται στα συγγράμματα: 1. Jara-Diaz, S. (2007), Transport Economic Theory, 
Elsevier Science, Oxford, UK, και 2. McCarthy, P.S. (2001), Transportation Economics, Black-
well Pu blishers, Cambridge, UK. Μαθηματική ανάλυση ορισμένων βασικών θεμάτων που σχε-
τίζονται με την προσφορά μεταφορικών υπηρεσιών περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 28 και 30 
του Hensher, D.A. and Button, K.J. (2000), Handbook of Transport Modelling, Pergamon, New 
York, NY.
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πος λεωφορείου), η ζήτηση που εκτιμάται ότι θα εξυπηρετήσει, το συνεπαγόμενο 
κόστος της γραμμής, αλλά και οι καιρικές συνθήκες και οι συνθήκες κυκλοφορίας 
κατά μήκος της γραμμής. Παρ’ όλα αυτά, κατά τη λειτουργία της γραμμής, η μειω-
μένη ενδεχομένως απόδοση μπορεί να μεταβάλλει την προσφορά μέσω της αλλα-
γής των προγραμματισμένων συχνοτήτων, της διαφοροποίησης της ζήτησης κ.λπ. 

Τόσο κατά το σχεδιασμό, όσο και κατά τη λειτουργία ενός μεταφορικού συστήμα-
τος, η προσφορά μεταφορικού έργου μπορεί να υπολογιστεί στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις άμεσα: για παράδειγμα, μια αεροπορική γραμμή που συνδέει την Αθήνα 
με ένα νησί δύο φορές την ημέρα με αεροσκάφη των 100 θέσεων, προσφέρει με-
ταφορικό έργο 2x2x100=400 άτομα καθημερινά, προς και από την Αθήνα. Έτσι, ο  
μελετητής προσδιορίζει και επιλέγει εκείνα τα χαρακτηριστικά του μεταφορικού 
συστήματος, για τα οποία θα έχει την επιθυμητή προσφορά μεταφορικού έργου 
όπως, για παράδειγμα, το πτητικό υλικό ενός αερομεταφορέα, το μέγεθος και τον 
αριθμό δρομολογίων ενός οχηματαγωγού, τη συχνότητα διέλευσης των συρμών 
του ΜΕΤΡΟ, τον αριθμό των λωρίδων ενός αυτοκινητόδρομου κ.λπ. 

Ένα στοιχείο το οποίο δεν πρέπει να παραγνωρίζεται κατά το σχε διασμό ενός μετα-
φορικού συστήματος είναι οι διάφορες τιμές κόστους που σχετίζονται με αυτό. Για 
παράδειγμα, ένα σύστημα Μετρό ενδεχομένως να μη λειτουργεί κατά τις νυχτερι-
νές ώρες, αφού το κόστος λειτουργίας του ενδέχεται να είναι δυσανάλογα υψηλό 
σε σχέση με την υπηρεσία που πρόκειται / απαιτείται να προσφέρει. Ο βέλτιστος 
ορθολογικός σχεδιασμός ενός μεταφορικού συστήματος θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το κόστος για την κατασκευή, την συντήρηση και τη λειτουργία του. Ο 
σχεδιασμός ενός έργου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τις μελλοντικές φάσεις 
της λειτουργίας του, οπότε το κόστος ενός μεταφορικού συστήματος θα πρέπει να 
εξετάζεται στο σύνολο της ζωής του, δηλαδή τόσο στη φάση κατασκευής όσο και 
στη φάση λειτουργίας και συντήρησής του.

4.2 Βασικές Έννοιες Κόστους

Στις μεταφορές χρησιμοποιείται κατά κανόνα η έννοια του «οικονομικού κόστους», 
το οποίο ορίζεται ως το ποσό των χρημάτων που απαιτείται ώστε ένας πόρος να πα-
ράγει συγκεκριμένο επίπεδο εργασίας. Κατ’ αναλογία, σε ένα μεταφορικό σύστη-
μα, το κόστος (οικονομικό κόστος) είναι το ποσό που απαιτείται ώστε το σύστημα 
αυτό να παρέχει συγκεκριμένη προσφορά μεταφορικού έργου.
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Το συνολικό κόστος (TC) ενός μεταφορικού συστήματος διακρίνεται σε σταθερό και 
μεταβλητό. Το σταθερό κόστος (fixed cost – FC) αντιστοιχεί σε εκείνο το τμήμα του 
ποσού το οποίο είναι ανεξάρτητο του προσφερόμενου μεταφορικού έργου και της λει-
τουργίας του συστήματος. Τις περισσότερες φορές, σταθερό είναι το κόστος που 
δαπανάται για την κατασκευή του μεταφορικού συστήματος, για παράδειγμα το 
κόστος κατασκευής των σηράγγων, των γραμμών, των σταθμών και των λοιπών 
υποδομών σε ένα σύστημα ΜΕΤΡΟ. Γενικά, το σταθερό κόστος αντανακλά το 
ποσό χρημάτων που απαιτείται για να υλοποιηθεί και να τεθεί σε αρχική λειτουρ-
γία ένα μεταφορικό σύστημα. 

To μεταβλητό κόστος (variable cost – VC), αντίθετα, εξαρτάται από τη λειτουργία 
του συστήματος και από την προσφορά μεταφορικού έργου. Συνήθως, στο μετα-
βλητό κόστος περιλαμβάνεται το κόστος λειτουργίας ενός μεταφορικού συστήμα-
τος (καύσιμα, μισθοδοσία προσωπικού κ.λπ.), καθώς και το κόστος συντήρησής 
του. Το μεταβλητό κόστος μπορεί περαιτέρω να διακριθεί σε άμεσο, έμμεσο και 
συνδυαστικό. Το άμεσο κόστος αφορά στην απευθείας λειτουργία του συστήματος 
(καύσιμα, προσωπικό), ενώ το έμμεσο κόστος αφορά σε άλλες λειτουργίες του με-
ταφορικού συστήματος οι οποίες δεν σχετίζονται με την προσφορά μεταφορικού 
έργου (λόγου χάρη το κόστος θέρμανσης των κτιρίων δια χείρισης του μεταφορικού 
συστήματος). Το συνδυαστικό κόστος, αφορά στο κοινό κόστος περισσότερων με-
ταφορικών συστημάτων, όπως, για παράδειγμα, το κόστος έκδοσης κοινών εισιτη-
ρίων σε ένα σύστημα αστικών συγκοινωνιών στο οποίο λειτουργούν πολλά μέσα.

Πέρα από τις παραπάνω βασικές έννοιες κόστους ενός μεταφορικού συστήματος, 
δύο ακόμη βασικά μεγέθη κόστους χρησιμοποιούνται στις μεταφορές:

 Μέσο (ή Μοναδιαίο) κόστος (Average Cost – AC): Είναι το κόστος που αντι-
στοιχεί σε μια μονάδα παρεχόμενου έργου, όπως, για παράδειγμα, το κόστος για 
την πραγματοποίηση ενός οχηματοχιλιομέτρου σε ένα σύστημα λεωφορειακών 
γραμμών. Υπολογίζεται ως ο λόγος του συνολικού κόστους του μεταφορικού 
συστήματος προς το συνολικό παραγόμενο μεταφορικό έργο Q: AC = TC/Q.

 Οριακό Κόστος (Marginal Cost – MC): Είναι το κόστος που αντιστοιχεί στην 
παροχή μιας επιπλέον μονάδας μεταφορικού έργου. Υπολογίζεται ως ο λόγος 
του πρόσθετου συνολικού κόστους ΔTC, που προκύπτει από το επιπρόσθετο 
μεταφορικό έργο ΔQ: MC = ΔΤC/ΔQ.
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4.3 Η σχέση προσφοράς και κόστους: “ποιοτική” ανάλυση

Θα εξετάσουμε το απλοποιημένο παράδειγμα ενός φορέα συγκοινωνιακού έργου, 
ο οποίος έχει μόνο δύο κατηγορίες κόστους: κεφάλαιο και εργασία (σε αυτό το 
υποθετικό παράδειγμα το μοναδικό μεταβλητό κόστος είναι η εργασία και το μόνο 
σταθερό κόστος είναι το κεφάλαιο). Γίνεται η υπόθεση ότι πέντε (5) λεωφορεία 
κοστίζουν στο φορέα €10000 για να λειτουργούν κάθε μήνα (σταθερό κόστος) ενώ 
κάθε οδηγός πληρώνεται με €1000 το μήνα. Στον Πίνακα 4.1 φαίνονται ενδεικτικές 
τιμές προσφοράς και αντίστοιχου κόστους για το σύστημα.

Πίνακας 4.1:  Τιμές προσφοράς και κόστους

Εργασία 
(οδηγοί)

Kεφάλαιο 
(αριθμός
λεωφο-
ρείων)

Προσφορά 
Έργου

(οχηματο-
χιλιόμετρα)

Οριακή 
Προσφο-
ρά Έργου 

(*)

Στα-
θερό 

Κόστος 
(FC)

Μετα-
βλητό 
Κόστος 

(VC)

Συνο-
λικό 

Κόστος 
(TC)

Ορια-
κό Κό-
στος 
(MC)

Μέσο 
Κόστος 

(AC)

0 5 0 - 10000 0 10000 -

1 5 20 20 10000 1000 11000 50,00 550,00

2 5 50 30 10000 2000 12000 33,30 240,00

3 5 90 40 10000 3000 13000 25,00 144,40

4 5 140 50 10000 4000 14000 20,00 100,00

5 5 200 60 10000 5000 15000 16,70 75,00

6 5 220 20 10000 6000 16000 50,00 72,70

7 5 210 -10 10000 7000 17000 100,00 81,00

*Μεταβολή προσφοράς έργου για αύξηση μιας επιπλέον μονάδας εργασίας.

Για να αυξήσει την προσφορά συγκοινωνιακού έργου άμεσα (βραχυπρόθεσμα), ο 
φορέας προσλαμβάνει περισσότερους οδηγούς, για να μπορεί να κάνει καλύτερη 
χρήση του διαθέσιμου στόλου λεωφορείων (στη βραχυπρόθεσμη ανάλυση δηλαδή, 
θεωρείται ότι ο φορέας δεν μπορεί να μεταβάλλει τα επίπεδα του κεφαλαίου με το 
οποίο εργάζεται). Κάθε επιπλέον εργαζόμενος λαμβάνει μεν τον ίδιο μισθό με τους 
προηγούμενους οδηγούς, αλλά προσθέτει λιγότερο στο προσφερόμενο έργο, διότι 
πρέπει να εκπαιδευτεί. Στο Σχήμα 4.1 απεικονίζεται το οριακό και το μέσο κόστος 
σε σχέση με την παραγωγή έργου που προκύπτει από τους συνδυασμούς οδηγών 
και λεωφορείων. (Στο σχήμα μπορεί να παρατηρηθεί η παραδοσιακή μορφή της 
καμπύλης του οριακού και του μέσου κόστoυς).
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Σχήμα 4.1:  Καμπύλες οριακού και μέσου κόστους σε σχέση με την προσφορά
μεταφορικού έργου

Πρόσθετο εργατικό 
δυναμικό μειώνει την 
οριακή παραγωγή και 
αυξάνει το μέσο κόστος 
(φθίνουσες οικονομίες 
κλίμακας) 

Πρόσθετο εργατικό 
δυναμικό αυξάνει την 
οριακή παραγωγή και 
μειώνει το μέσο κόστος 
(οικονομίες κλίμακας) 
 

Κ
όσ
το
ς 

Ποσότητα (Q) 

 MC 
AC 

 

 

Η καμπύλη οριακού κόστους (MC) τέμνει την καμπύλη μέσου κόστους (AC) στο 
σημείο στο οποίο η καμπύλης μέσου κόστους παρουσιάζει ελάχιστο 

 

Πρόσθετο εργατικό δυνα-
μικό αυξάνει την οριακή 
παραγωγή και μειώνει το 
μέσο κόστος (οικονομίες 
κλίμακας).

Πρόσθετο εργατικό δυνα-
μι κό μειώνει την οριακή 
παραγωγή και αυξάνει το 
μέσο κόστος (φθίνουσες 
οικονομίες κλίμακας).

Η καμπύλη οριακού κόστους (MC) τέμνει την καμπύλη μέσου κόστους (AC) στο 
σημείο στο οποίο η καμπύλη μέσου κόστους παρουσιάζει ελάχιστο.
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Η κατανόηση των καμπυλών κόστους, τόσο ως προς τη θέση αλλά και ως προς το 
σχήμα τους, είναι απαραίτητη για την ερμηνεία των αποφάσεων που αφορούν στην 
παραγωγή συγκοινωνιακού έργου από ένα φορέα. Πώς όμως προκύπτει η καμπύλη 
προσφοράς του φορέα από την καμπύλη οριακού κόστους; Ο φορέας χρησιμοποιεί 
την καμπύλη οριακού κόστους (MC) για να αποφασίσει τόσο την ποσότητα όσο και 
το είδος της υπηρεσίας που θα προσφέρει σε διαφορετικές τιμές (Σχήμα 4.2).

Σχήμα 4.2:  Καμπύλη Οριακού Κόστους

Για να προσφέρει ο φορέας Q1 οχηματοχιλιόμετρα, πρέπει να εισπράξει P1 ευρώ, 
ενώ για να αυξήσει την προσφορά σε Q2 οχηματοχιλιόμετρα, πρέπει να προσφέρει 
(υψηλότερη) τιμή (P2) κ.λπ. Προκύπτει δηλαδή ότι η καμπύλη προσφοράς του φο-
ρέα (S), ταυτίζεται με την καμπύλη του οριακού του κόστους. 
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Γενικότερα, οι φορείς για να αυξήσουν την προσφορά τους πρέπει να χρησιμο-
ποιήσουν περισσότερους πόρους. Βραχυπρόθεσμα, ο μόνος παράγοντας που μπο-
ρεί να αυξηθεί είναι η εργασία, αφού η αύξηση του κεφαλαίου είναι δαπανηρή και, 
κυρίως, χρονοβόρα διαδικασία. Αυξάνοντας όμως τον αριθμό των εργαζομένων 
και διατηρώντας τον αριθμό των λεωφορείων σταθερό, προκύπτουν φθίνουσες 
αποδόσεις, με συνέπεια το οριακό κόστος επιπλέον οχηματοχιλιομέτρων να αυξά-
νει (με βάση τη λογική αυτή προκύπτει και το σχήμα της καμπύλης προσφοράς). 
Ωστόσο, σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα (μακροπρόθεσμα), οι φορείς μπορούν να 
αυξήσουν το κεφάλαιο που χρησιμοποιούν (μπορούν δηλαδή να μπουν στη διαδι-
κασία παραγγελίας, αγοράς και χρήσης περισσότερων λεωφορείων). 

Ένα άλλο παράδειγμα που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι εκείνο της αγοράς ταξί. 
Νέος επιχειρηματίας ενδιαφέρεται να ξεκινήσει τη δική του “επιχείρηση” με ταξί 
για να εξυπηρετήσει την τοπική αγορά. Αυτό συνεπάγεται την ανάλωση πόρων 
τόσο για να αγοράσει και να ασφαλίσει τα οχήματά του, όσο και για να υποστηρίξει  
τη λειτουργία της επιχείρησής του. Αλλά γιατί ρισκάρει; Διότι αν η επιχείρησή 
έχει επιτυχία και τα κόμιστρα υπερκαλύπτουν τα έξοδα, έχει κέρδος.

Αν όμως προσφέρονται μεγάλα κέρδη, τι θα ανακόψει την είσοδο άλλων επιχειρη-
ματιών στην αγορά; Αν περισσότερες εταιρείες ταξί μπορούν να εισέλθουν στην 
αγορά, τότε τα κόμιστρα πιθανόν θα πέσουν. Στη συζήτηση αυτή γίνεται η βασική 
υπόθεση ότι η αγορά λειτουργεί ελεύθερα, χωρίς κρατικό έλεγχο, αλλά ούτε και 
επιδοτήσεις. Όντως, αν κυκλοφορούν πολλά ταξί, τα έσοδα είναι ανεπαρκή και 
οι απώλειες σε αυτά αυξάνονται, αναγκάζοντας τους λιγότερο αποτελεσματικούς 
ιδιοκτήτες να σκεφτούν το μέλλον τους στην αγορά των ταξί. Δεδομένων των πολ-
λών –πραγματικών αλλά και δυνητικών– ανταγωνιστών, ο νέος επιχειρηματίας 
δεν δύναται να επηρεάσει τα κόμιστρα που χρεώνει και αποδέχεται τις χρεώσεις 
που επιβάλλει η αγορά. Αν τα κόμιστρα που θέσει είναι πάρα πολύ ψηλά, οι πιθα-
νοί επιβάτες του θα επιλέξουν προφανώς άλλες εταιρείες ταξί.  

Ας εξετάσουμε την περίπτωση των επιπτώσεων στο μοναδιαίο κόστος, με την αγο-
ρά από τον “επιχειρηματία” πρόσθετων ταξί (Σχήμα 4.3). 
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Σχήμα 4.3:  Μεταβολή Μοναδιαίου Κόστους για Αύξηση της Προσφοράς
Μεταφορικού Έργου
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Υπάρχουν τρία πιθανά αποτελέσματα:

1. Αν το μοναδιαίο κόστος είναι πανομοιότυπο μετά την αγορά του δεύτερου 
ταξί, τότε η νέα καμπύλη βραχυπρόθεσμου μέσου κόστους (SAC) μετατοπί-
ζεται οριζόντια προς τα δεξιά (από SAC1 σε SAC2 στο σχήμα (α)). Η καμπύλη 
μακροπρόθεσμου μέσου κόστους (LAC) είναι οριζόντια. Η χωρητικότητα 
έχει διπλασιαστεί και διπλάσιες διαδρομές μπορούν να προσφερθούν, με το 
μοναδιαίο κόστος όμως να παραμένει σταθερό (το μέσο κόστος για να λει-
τουργήσει το ταξί παραμένει το ίδιο). 

2. Αν το μοναδιαίο κόστος πέσει με την αγορά του δεύτερου ταξί, τότε η νέα 
SAC καμπύλη μετατοπίζεται προς τα κάτω και προς τα δεξιά (από SAC1 σε 
SAC2 στο σχήμα (β)). Η χωρητικότητα έχει διπλασιαστεί, αλλά το μοναδιαίο 
κόστος έχει πέσει (το μέσο κόστος λειτουργίας έχει ελαττωθεί). 

3. Αν το μοναδιαίο κόστος αυξηθεί με την εισαγωγή του δεύτερου ταξί, τότε η 
νέα SAC καμπύλη μετατοπίζεται προς τα πάνω και προς τα δεξιά (από SAC1 
σε SAC2 στο σχήμα (γ)). Η χωρητικότητα έχει διπλασιαστεί αλλά το μέσο 
κόστος λειτουργίας έχει αυξηθεί. 

Η κλίση της καμπύλης του μακροπρόθεσμου μέσου κόστους (LAC) καθορίζεται 
από τις οικονομίες κλίμακας (economies of scale). Οι οικονομίες κλίμακας αναφέ-
ρονται στα πλεονεκτήματα που έχει σχετικά με το κόστος ενός φορέα η αύξηση 
παροχής μεταφορικού έργου. Οι οικονομίες κλίμακας σημαίνουν ότι χαμηλότερο 
μακροπρόθεσμο μοναδιαίο κόστος επιτυγχάνεται εντός της εταιρείας με ψηλότερα 
επίπεδα προσφοράς. Δηλαδή, όσο η εταιρεία προσφέρει περισσότερο μεταφορικό 
έργο, το μακροπρόθεσμο μέσο κόστος της πέφτει λόγω οικονομικότερης συντήρη-
σης, ενοποιημένης διοίκησης, κ.λπ. Καθώς ένας φορέας, για παράδειγμα, προσφέ-
ρει αυξανόμενες υπηρεσίες, το μακροπρόθεσμο μέσο κόστος ελαττώνεται. 

4.4 Οικονομικός Σχεδιασμός στα Μεταφορικά Συστήματα

Στα πλαίσια του σχεδιασμού ενός μεταφορικού συστήματος, αναπόσπαστο τμήμα 
αποτελεί ο οικονομικός σχεδιασμός αυτού, μέσω του οποίου αναλύονται τα οικο-
νομικά χαρακτηριστικά του μεταφορικού συστήματος και επιδιώκεται η καλύτερη 
δυνατή αξιοποίηση των πόρων του συστήματος. Ο οικονομικός σχεδιασμός ενός 
μεταφορικού συστήματος θέτει ως βασικούς στόχους:
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1. Την προσφορά των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών από το μεταφορικό σύ-
στημα.

2. Την κατά το δυνατό μείωση των μεγεθών κόστους που σχετίζονται με το 
σύστημα αυτό.

Οι παραπάνω στόχοι είναι ενίοτε αντικρουόμενοι: αν για παράδειγμα το οδόστρω-
μα μιας οδού ταχείας κυκλοφορίας επιδιωχθεί να κατασκευαστεί με τα φθηνότερα 
δυνατά υλικά, οι συνθήκες πρόσφυσης (οπότε και οι παρεχόμενες υπηρεσίες από 
την οδό) είναι δυσμενέστερες. Η εξισορρόπηση οικονομίας και ποιότητας απόδο-
σης ενός μεταφορικού συστήματος είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το σωστό οικονο-
μικό σχεδιασμό του.

Είναι σημαντικό να ειπωθεί εξαρχής ότι ο οικονομικός σχεδιασμός αφορά στη μελ-
λοντική λειτουργία ενός μεταφορικού συστήματος και για το λόγο αυτό βασίζεται 
σε εκτιμήσεις και υποθέσεις για τη λειτουργία και τις ανάλογες χρηματορροές του 
συστήματος. Έτσι, στα πλαίσια του οικονομικού σχεδιασμού διερευνώνται τα εκτι-
μώμενα έσοδα και έξοδα του μεταφορικού συστήματος, η σχέση τους, και προσδιο-
ρίζεται η οικονομική απόδοση και βιωσιμότητά του. Η διερεύνηση αυτή βασίζεται 
σε:

 Τεχνικά χαρακτηριστικά του μεταφορικού συστήματος, τα οποία περιγρά-
φουν το μεταφορικό έργο που προσφέρεται, τη λειτουργία, τις υποδομές και 
τον εξοπλισμό.

 Οικονομικά χαρακτηριστικά του συστήματος, τα οποία είναι πρακτικά οι 
χρηματορροές που σχετίζονται με τη λειτουργία του συστήματος, όπως τα 
αναμενόμενα έσοδα και τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης.

Με βάση τα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του συστήματος και με τη 
βοήθεια κατάλληλων υποθέσεων, είναι δυνατή η πραγματοποίηση εκτιμήσεων για 
τις τιμές κόστους του μεταφορικού συστήματος. Στην επόμενη παράγραφο αναλύ-
ονται οι κατευθυντήριες γραμμές για την ανάλυση αυτή.
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