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ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ  
 
 
Θέµα: Ανακοίνωση Επενδυτικού Προγράµµατος Υποδοµών Μεταφορών 

 

Ανακοινώθηκε από το βραζιλιανό Υπουργείο Προγραµµατισµού, Προϋπολογισµού και 
∆ιαχείρισης η δεύτερη φάση του Επενδυτικού Προγράµµατος Υποδοµών Μεταφορών (PIL). Το 
νέο πακέτο, ύψους 198,4 δισ. ρεάις (~ 58,4 δισ. ευρώ), αποτελεί συνέχεια αντίστοιχης 
πρωτοβουλίας του 2012 και στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης µέσω της υλοποίησης έργων 
εκσυγχρονισµού των υποδοµών µεταφορών της χώρας µε τη µέθοδο των συµβάσεων 
παραχώρησης.  

Από το κονδύλι που έχει προβλεφθεί, 69,2 δισ. ρεάις αναµένεται να εκταµιευθούν το διάστηµα 
2015-2018 και 129,2 δισ. από το 2019 και µετά. Οι επενδύσεις κατανέµονται ως εξής: 

Αυτοκινητόδροµοι  

Προϋπολογισµός: 66,1 δισ. ρεάις. Μέθοδος επιλογής αναδόχου: χαµηλότερο επίπεδο διοδίων. 
Προβλέπονται: 
- 5 διαγωνισµοί το 2015 (19,6 δισ.) – ο ένας έχει ήδη πραγµατοποιηθεί (βλ. τηλε/µά µας µε 

Α.Π.: Φ 2121/35/11.2.2015) 
- 11 διαγωνισµοί το 2016 (31,2 δισ.) 
- Συµπληρωµατικές επενδύσεις σε υφιστάµενες συµβάσεις παραχώρησης (15,3 δισ.) 
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Λεπτοµέρειες για τα τµήµατα αυτοκινητοδρόµων που θα δηµοπρατηθούν είναι διαθέσιµες (στην 
πορτογαλική) στο αρχείο: www.planejamento.gov.br/assuntos/programa-de-investimento-em-
logistica-pil/apresentacoes/rodovias-pil2015.pdf/@@download/file/rodovias-PIL2015.pdf 

 

Σιδηρόδροµοι 

Προϋπολογισµός: 86,4 δισ. ρεάις. Μέθοδος επιλογής αναδόχου: υψηλότερο προσφερόµενο 
τίµηµα, χαµηλότερο κόστος χρήσης ή κοινή επένδυση, ανάλογα µε την περίπτωση.  

Προβλέπονται: 
- 5 νέα έργα (70,4 δισ.) 
- Συµπληρωµατικές επενδύσεις σε υφιστάµενες συµβάσεις παραχώρησης (16 δισ.) 

Λεπτοµέρειες στο αρχείο: www.planejamento.gov.br/assuntos/programa-de-investimento-em-
logistica-pil/apresentacoes/ferrovias-pil2015.pdf/@@download/file/Ferrovias-PIL2015.pdf 

 

Λιµάνια 

Προϋπολογισµός: 37,4 δισ. ρεάις. Μέθοδος επιλογής αναδόχου: υψηλότερο προσφερόµενο 
τίµηµα.  

Προβλέπονται: 
- 50 νέες µισθώσεις (11,9 δισ.). Η πρώτη οµάδα, που περιλαµβάνει 29 τερµατικούς σταθµούς, 

θα δηµοπρατηθεί σε δύο φάσεις εντός του 2015. 
- 63 νέες άδειες για προβλήτες ιδιωτικής χρήσης (14,7 δισ.), όλες εντός του 2015. 
- 24 ανανεώσεις υφιστάµενων µισθώσεων (10,8 δισ.) 

Λεπτοµέρειες στο αρχείο: www.planejamento.gov.br/assuntos/programa-de-investimento-em-
logistica-pil/apresentacoes/portos-pil2015.pdf 

 

Αεροδρόµια 

Προϋπολογισµός: 8,5 δισ. ρεάις. Μέθοδος επιλογής αναδόχου: υψηλότερο προσφερόµενο 
τίµηµα.  

Προβλέπονται: 
- Συµβάσεις παραχώρησης για τα αεροδρόµια των πόλεων Porto Alegre, Salvador, 

Florianópolis και Fortaleza (8,4 δισ.). Οι διαγωνισµοί αναµένεται να προκηρυχθούν το πρώτο 
τρίµηνο του 2016. 

- Συµβάσεις παραχώρησης για τα περιφερειακά αεροδρόµια Araras, Jundiaí, Bragança 
Paulista, Itanhaem, Ubatuba, Campinas (Amarais), όλα στην πολιτεία São Paulo, και το 
αεροδρόµιο Caldas Novas, πολιτεία Goiás (78 εκ.)  

Λεπτοµέρειες στο αρχείο: www.planejamento.gov.br/assuntos/programa-de-investimento-em-
logistica-pil/apresentacoes/aeroportos-pil2015.pdf 

 

Η κρατική αναπτυξιακή τράπεζα BNDES θα εξακολουθήσει να αποτελεί το βασικό χρηµατοδότη 
των έργων, παρέχοντας δάνεια µε προνοµιακούς όρους που µπορεί να φτάνουν το 70% της αξίας 
της σύµβασης για αυτοκινητοδρόµους, λιµάνια και αεροδρόµια, και µέχρι 90% για 
σιδηροδρόµους. Στόχος είναι πάντως, να έχει αυξηµένο ρόλο στη χρηµατοδότηση ο ιδιωτικός 
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τοµέας, ενώ προσδοκάται ότι τα έργα θα προσελκύσουν ξένες κατασκευαστικές που θα 
εξασφαλίσουν παράλληλα χρηµατοδότηση από το εξωτερικό. 

Λεπτοµέρειες για τους όρους χρηµατοδότησης περιλαµβάνονται στο αρχείο: 
www.planejamento.gov.br/assuntos/programa-de-investimento-em-logistica-
pil/apresentacoes/condicoes_financiamento_pil2015_final.pdf/@@download/file/Condicoes_Fin
anciamento_PIL2015.pdf 

 

Η πρώτη φάση του PIL του 2012 δεν προχώρησε µε το ρυθµό που αναµενόταν. Από τις 
συµβάσεις παραχώρησης που είχαν προβλεφθεί για σιδηροδρόµους και λιµάνια (12 και 160 
τερµατικοί σταθµοί, αντίστοιχα), δεν δηµοπρατήθηκε καµία. Από τους αυτοκινητοδρόµους 
παραχωρήθηκαν 6 από τους 9 και µόνο για τα αεροδρόµια του προγράµµατος υπήρξε απόλυτη 
επιτυχία µε την παραχώρηση και των 5 που προβλέπονταν. 

Μια από τις καινοτοµίες της νέας φάσης αποτελεί η διεύρυνση εφαρµογής της µεθόδου επιλογής 
αναδόχου µε βάση το υψηλότερο προσφερόµενο τίµηµα, που στη φάση του 2012 ίσχυε µόνο για 
τα αεροδρόµια, διατηρώντας τη µέθοδο του χαµηλότερου κόστους για τους τελικούς χρήστες 
σχεδόν αποκλειστικά για τους αυτοκινητοδρόµους. Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση επιδιώκει να 
προσελκύσει το ενδιαφέρον επενδυτών που απείχαν από τη διεκδίκηση των έργων της πρώτης 
φάσης, καθώς τα θεώρησαν µη βιώσιµα, αλλά και να εξασφαλίσει ότι θα έχουν έσοδα ικανά, 
ώστε να χρηµατοδοτήσουν τα έργα και να πληρώσουν το τίµηµα στο κράτος. Η τελευταία 
προϋπόθεση καθίσταται επιτακτική καθώς οι µεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες της χώρας 
εµπλέκονται στο σκάνδαλο διαφθοράς της Petrobras, και ενώ τυπικά µπορούν να διεκδικήσουν 
διαγωνισµούς, σε περίπτωση καταδίκης τους θα αποκλειστούν από τα έργα. Συνεπώς η 
κυβέρνηση στοχεύει στην προσέλκυση αφενός εγχώριων κατασκευαστικών µικρού και µεσαίου 
µεγέθους, οι οποίες έχουν εκδηλώσει κυρίως ενδιαφέρον για τους αυτοκινητοδρόµους, και 
αφετέρου ξένων εταιριών, που φέρονται να ενδιαφέρονται περισσότερο για αεροδρόµια και 
λιµάνια.  

Έχει γίνει γνωστό το ενδιαφέρον της APM Terminals (Ολλανδία) για τα λιµάνια Manaus (ΑΜ) 
και Suape (PE). Η εταιρία διαχειρίζεται ήδη τρεις τερµατικούς σταθµούς στα λιµάνια Santos 
(SP), Itajaí (SC) και Pecém (CE). 

Η εγχώρια αγορά εξέφρασε µεν ικανοποίηση για την εξαγγελία του πακέτου, ωστόσο διατηρεί 
επιφυλακτική στάση αναµένοντας τις λεπτοµέρειες κάθε διαγωνισµού. 

 

Παρακαλούµε για την ενηµέρωση των επιχειρήσεων – µελών σας. 
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