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Κ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ          20/10/2009 
 
ΘΕΜΑ : ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 

1 - Κατάσταση στον κλάδο κατασκευής δηµοσίων έργων  

 
Τα τελευταία τέσσερα έτη που ακολούθησαν τους ολυµπιακούς αγώνες του 2004 παρατηρείται 

έλλειψη διατιθέµενων δηµόσιων επενδυτικών πόρων, η οποία καθυστερεί σηµαντικά τη 

δηµοπράτηση νέων έργων. Το γεγονός αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στα επενδυτικά και 

οικονοµικά µεγέθη των τεχνικών εταιρειών όσο και στην διαρκώς επιδεινούµενη ανεργία στην 

Χώρα. 

 

Επιπλέον, έχει θεσµοθετηθεί καταχρηστικά και  µε διάφορες δικαιολογίες η υπέρµετρη  αύξηση 

των εγγυήσεων, τις οποίες πρέπει να καταθέτουν οι ανάδοχοι για την υπογραφή των συµβάσεων 

κατασκευής µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Το γεγονός αυτό  - το οποίο αποτελεί  Ελληνική Πρωτοτυπία 

– είχε ως αφετηρία την δικαιολογία ότι οι µεγάλες εγγυήσεις θα είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση 

των εκπτώσεων. Η πραγµατικότητα όµως διέψευσε τις προσδοκίες αφού τα αποτελέσµατα ήταν 

αντίθετα, λόγω στρέβλωσης του ανταγωνισµού υπέρ των πολύ µεγάλων εταιρειών, µε αποτέλεσµα 

αντί να µειωθούν οι εκπτώσεις να µεγεθυνθούν από την επιδίωξη των  µεγάλων  εταιρείες να 

στερήσουν από όλες τις µικρότερες όλα τα έργα .  
 
Η θεσµοθέτηση των πρόσθετων µεγάλων εγγυήσεων  υποχρέωσε όλες τις Ελληνικές Μικροµεσαίες 

επιχειρήσεις να υποθηκεύσουν τα πάντα στις τράπεζες για να πάρουν µία εγγυητική επιστολή ή µία 

βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητες προκειµένου να συµµετάσχουν σε  διαγωνισµούς. Έτσι ο 

ανταγωνισµός µεταξύ των τεχνικών εταιρειών στρεβλώθηκε αφού οι µεγαλύτερες εταιρείες λόγω 

έλλειψης αντικειµένου στράφηκαν στα µικρότερα µεγέθους έργα, µε προϋποθέσεις λήψης µεγάλων 

εγγυήσεων πολύ καλύτερες από ότι οι µικροµεσαίες εταιρείες στις οποίες απευθύνονται τα εν λόγω 

έργα.  
  

Το σύστηµα λειτούργησε  υπέρ των µεγάλων σε βάρος των µικροµεσαίων, ενώ οι µεγάλοι µε τον 

τρόπο αυτό, εκτός από τη συµµετοχή τους στα έργα παραχώρησης, σαρώνουν και τα µικρότερα 

έργα µε τις θυγατρικές τους. 

 
Για να επιβιώσουν οι µικροµεσαίες τεχνικές επιχειρήσεις στον ανταγωνισµό µε τους µεγάλους του 

χώρου ακολούθησαν στα µικρά έργα µε µεγάλες εκπτώσεις, µε αποτέλεσµα να έχει αλλοιωθεί τόσο 

πολύ πλέον η  αγορά που σε πολλές περιπτώσεις να απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης µεγαλύτερη από το ποσό της σύµβασης. Φυσικά τα υπόψη έργα αποφέρουν ζηµία στον 

ανάδοχο.  

 

Προκειµένου να αποκατασταθεί ο υγιής ανταγωνισµός, να επιβιώσουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 

οι οποίες αποτελούν και την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας, θα πρέπει να αρθούν οι 

συνθήκες που οδηγούν στην σηµαντική στρέβλωση της αγοράς.  
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2 – Προτάσεις   

 

2.1 - Άµεσες   

 

Ζητούµενο  να καταργηθεί η διάταξη που απαιτεί τις πρόσθετες εγγυήσεις και µάλιστα µε  

αναδροµική ισχύ , και  να περιορισθούν οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης στο 5% της σύµβασης . 

 

2.2 - Μεσοπρόθεσµες   

 
2.2.1 Εισαγωγή  

 

Εάν ως πρόβληµα αναγνωριστεί η αδυναµία εξεύρεσης των απαραιτήτων επενδυτικών κεφαλαίων, 

τότε επικαλούµενοι το παράδειγµα της Γερµανίας µπορούµε να υποστηρίξουµε ανάλογη λύση.  

 

Συγκεκριµένα  η Γερµανία βγήκε κατεστραµµένη από τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, αφού είχε 

καταστραφεί το 90% των κατοικιών και το 100% της βιοµηχανίας της, είχαν καταστραφεί οι 

δρόµοι, οι σιδηρόδροµοι τα νοσοκοµεία τα σχολεία κ.λ.π, ενώ και οι υπόλοιπες οικονοµικές δοµές 

(τράπεζες, εµπόριο, κ.λ.π) είχαν διαλυθεί. Απαιτούνταν επενδυτικά κεφάλαια για τη 

χρηµατοδότηση µίας  πλήρους ανοικοδόµησης και προκειµένου να βρεθούν τα κεφάλαια αυτά τα 

οµόσπονδα κράτη σύστησαν τη τράπεζα υποδοµών και ανάπτυξης µε την επωνυµία K.F.W.  

 

Η K.F.W.  στήριξε την ανάπτυξη της οικονοµίας της Γερµανίας, αποτέλεσε τη βάση για την 

ανάπτυξη και τη καλή λειτουργία ενός νέου τραπεζικού συστήµατος εφαρµόζοντας στη πράξη τη 

θεωρία της µακροοικονοµίας,  της παραγωγής χρήµατος από το χρέος.  

 
 
2.2.2 Τραπεζική Λειτουργία – Πολλαπλασιαστές.  

Με απλά λόγια. Κάθε τράπεζα λειτουργεί ως µεσίτης µεταξύ αποταµιευτών και επενδυτών. Οι 

τράπεζες είναι υποχρεωµένες να τηρούν ένα ελάχιστο ποσό από τις καταθέσεις σε ρευστά 

διαθέσιµα και να δανείζουν τα υπόλοιπα. Το  ποσό των ρευστών διαθεσίµων  αντιστοιχεί στο 20% 

των καταθέσεων. Όταν µία τράπεζα δανείζει χρήµατα σε ένα καταναλωτή, τότε αυτά συνήθως 

µετακινούνται και κατατίθενται σε άλλη τράπεζα και έτσι αυξάνονται οι καταθέσεις της άλλης 

τράπεζας και αυξάνουν τα χρηµατικά διαθέσιµα για  περαιτέρω δανεισµού. Αυτή η λειτουργία 
βασίζεται στην έννοια του τραπεζικού πολλαπλασιαστή, ο οποίος  είναι  το ποσό των κεφαλαίων 

που δηµιουργεί το τραπεζικό σύστηµα για κάθε µονάδα χρήµατος της αρχικής κατάθεσης . Ισούται 

µε τον λόγο της µονάδος προς το ποσοστό των ρευστών διαθεσίµων.  

 
Εάν τα ρευστά διαθέσιµα µιας τράπεζας είναι το 20% των καταθέσεων  τότε ο πολλαπλασιαστής 

είναι ίσος Τ.Π=1/20%= 5 . ∆ηλαδή τα διαθέσιµα κεφάλαια πολλαπλασιάζονται επί 5. ∆ηλαδή ένα 

αρχικό κεφάλαιο των 15 δις ευρώ δηµιουργεί διαθέσιµα κεφάλαια 15Χ5= 75 δισ. ευρώ.  
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Για  να είναι δυνατή η λειτουργία του συστήµατος πρέπει να υπάρχει η υπόσχεση αποπληρωµής  

του χρέους. Η δυνατότητα αυτή στηρίζεται σε οικονοµοτεχνικές προβλέψεις και σε µελλοντικά 

έσοδα που θα δηµιουργηθούν από τις επενδύσεις των κεφαλαίων αυτών.  

 

Οι κατασκευαστές µπορούν να αποτελέσουν το µέσο για την υλοποίηση των επενδύσεων και τη 

παραγωγή των έργων  υποδοµής, τα οποία είναι ασφαλώς επενδυτικά.   

 

Μία επένδυση έχει, όπως αποδεικνύεται στη πράξη, πολλαπλασιαστή εισοδήµατος  της τάξεως του 

5, σε ένα µεσοπρόθεσµο βάθος χρόνου.  

 

∆ηλαδή, µία αρχική επένδυση σε µία επενδυτική τράπεζα των 15 δισ. θα δηµιουργήσει επενδυτικά 

κεφάλαια  της τάξεως των 15δισΧ5 (όπου 5 ο τραπεζικός πολλαπλασιαστής ) = 75 δισ., ενώ το 

µελλοντικό δηµιουργούµενο εισόδηµα-προϊόν εκτιµάται ότι θα ανέρχεται σε 75Χ5 = 375 δισ.€  

 

2.2.3 Προτεινόµενη λύση  

 

Προτείνεται η δηµιουργία µιας νέας τράπεζας ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  όπως η Γερµανική K.F.W.  

 

- Η τράπεζα αυτή δύναται να λειτουργεί άµεσα (από αύριο)  διευρύνοντας τους σκοπούς του 

Ταµείου ∆ανείων και Παρακαταθηκών  και µετασχηµατίζοντας το   αργότερα σε  τράπεζα . 

 

- Την πλειοψηφία των µετοχών ή το σύνολο θα έχει το Ελληνικό ∆ηµόσιο . 

Το  κεφάλαιο της τράπεζας θα είναι τα αδιάθετα 15 δισ. από τα 28 δις των εγγυήσεων - οµολόγων, 

που δεν χρησιµοποιήθηκε από τις εµπορικές τράπεζες για τη λήψη δανείου από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων.  

 

- Με τα κεφάλαια που θα δηµιουργήσει η Τράπεζα Υποδοµών θα χορηγήσει δάνεια προς τους 

επενδυτικούς φορείς.  Τα δάνεια αυτά θα τιτλοποιούνται για περαιτέρω δανεισµό  από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.  

 

- Αρχικά τα χρήµατα δανείζονται προς επενδυτικούς φορείς του δηµοσίου οι οποίοι αναλαµβάνουν 

τη υλοποίηση των επενδύσεων. Οι φορείς αυτοί είναι  : 

 

1ος Επενδυτικός φορέας: Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας .  
 
Το ταµείο αυτό χρηµατοδοτεί όλα τα έργα, των αυτοκινητοδρόµων, των εθνικών οδών, των 

επαρχιακών οδών κ.λ.π. όλων των φορέων οι οποίοι κατασκευάζουν δρόµους . 

Η αποπληρωµή των δανείων θα γίνει από πόρους του Ταµείου Εθνικής Οδοποιίας, από την 

Ευρωπαϊκή συµµετοχή και την αύξηση των εσόδων του Ελληνικού ∆ηµοσίου λόγω των 

επενδύσεων. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να σταµατήσει η ανάθεση άλλων έργων µε παραχώρηση 

και πρέπει πρόσθετα να βρεθούν και άλλοι πόροι από τη λειτουργία του δικτύου των δρόµων (τέλη 

διασύνδεσης κ.λ.π ) 
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Το Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας για καλύτερη λειτουργία θα πρέπει να µετασχηµατισθεί σε νέα 

Τράπεζα θυγατρική της τραπέζης υποδοµών. Από τον ίδιο φορέα θα  χρηµατοδοτηθούν τα έργα 

στα αεροδρόµια στα λιµάνια και τους σιδηροδρόµους .  

 
2ος  Επενδυτικός φορέας: Οργανισµός Εργατικής κατοικίας . 
 
Η νέα Τράπεζα Υποδοµών δανείζει  προς τον ΟΕΚ  για την αγορά  50.000 κατοικιών από το 

απόθεµα κατοικιών στην ελεύθερη αγορά της χώρας , που υπάρχει διαθέσιµο και το διαθέτει στους 

εργαζόµενους  ή και σε κάθε τρίτο . 

Η αποπληρωµή του δανείου του ΟΕΚ γίνεται  από τους πόρους του, καθώς και από την εξόφληση 

της αξίας των κατοικιών από τους αγοραστές . 

Προτείνεται ο µετασχηµατισµός και του ΟΕΚ σε Τράπεζα. Η τράπεζα αυτή θα  αναλάβει  τη 

χρηµατοδότηση  των έργων  στα ακίνητα της ∆ΕΠΟΣ και της ΚΕ∆ , του ΟΣΚ , τα έργα οικιστικής 

ανάπτυξης και ανάπλασης, της χρηµατοδότησης των έργων υποδοµής των επεκτάσεων των 

σχεδίων πόλεων κ.λ.π.  

Προτείνεται επίσης να αναλάβει  τη χρηµατοδότηση των έργων  της ανακαίνισης των κτιρίων   για 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τους . Αρχικά τα κτίρια των ∆ηµοσίων Φορέων και παράλληλα 

των ιδιωτικών .  

  

3ο Επενδυτικός φορέας: Περιφέρειες – Νοµαρχίες – ∆ήµοι 
Για περιβαλλοντικά έργα , έργα ύδρευσης , αποχέτευσης , βιολογικών καθαρισµών , ανακύκλωσης 

κ.λ.π. Η αποπληρωµή των δανείων θα γίνεται από την είσπραξη επιλέξιµων δαπανών από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση , το Ελληνικό ∆ηµόσιο  και  από την ανταποδοτικότητα των έργων. 

 

4ος Επενδυτικός φορέας οι αναπτυξιακές Ανώνυµες εταιρίες των νοµών  
∆ανεισµός των αναπτυξιακών ΑΕ για την υλοποίηση  έργων και επενδύσεων στην ύπαιθρο, όπως 

βελτίωση και αναδιάρθρωση καλλιεργειών, νέες επενδύσεις στον αγροτικό τοµέα  ή σε παράλληλες 

δραστηριότητες όσων θέλουν να  ζήσουν στην επαρχία και τα χωριά που ερηµώνουν. Η 

αποπληρωµή θα γίνεται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόρους του Ελληνικού ∆ηµοσίου και 

ιδία συµµετοχή  και ανταποδοτικότητα. 

 
5ος Επενδυτικός φορέας η  ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε  
∆ανεισµός για τη κατασκευή νέου σιδηροδροµικού δικτύου βελτίωση και συντήρηση του 

υφιστάµενου. Η αποπληρωµή θα γίνεται µόνο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

∆ηµοσίου. 

 

Εκτός από τη χρηµατοδότηση των δηµοσίων φορέων η Τράπεζα Υποδοµών θα δύναται να 

χρηµατοδοτήσει – δανείσει  νέες επενδύσεις ιδιωτών  η αποπληρωµή των οποίων θα γίνει από την 

επιδότηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή την Ευρωπαϊκή , την ιδία συµµετοχή του επενδυτή καθώς 

και τα αναµενόµενα κέρδη από την επένδυση . 

 
Επίσης, προτείνεται η δηµιουργία φορέα ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων όπως ο HERMES 

θυγατρικού της τραπέζης υποδοµών, ώστε να δύνανται οι  Ελληνικές Επιχειρήσεις  , τεχνικές ή 
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εµπορικές να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες εγγυήσεις ή πιστώσεις  για την ανάληψη έργων στο 

Εξωτερικό . Αυτό θα καταστεί δυνατό µετά την ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων  

 

2.3 - Έργα Παραχώρησης & Σ∆ΙΤ  

 
Ο ισχύων σήµερα τρόπος µε τον οποίο έχει προβλεφθεί η χρηµατοδότηση των έργων , ο τρόπος 

αποπληρωµής των έργων , ο τρόπος κατασκευής των έργων , ο τρόπος συντήρησης των έργων 

δηµιουργούν οικονοµική βλάβη στο δηµόσιο πολύ µεγαλύτερη από την ωφέλεια .  

 

Για τον λόγο αυτό πρέπει να καταργηθούν οι παραχωρήσεις και τα έργα Σ∆ΙΤ. 

 

∆ιότι : 

 

1. ∆ηµοπρατήθηκαν χωρίς ξεκάθαρο τεχνικό αντικείµενο.  Για την προστασία του  ∆ηµοσίου 
συµφέροντος έπρεπε να υπάρχουν πλήρεις µελέτες ή να εφαρµόζεται η µελέτη 

προσφοράς του αναδόχου. Βελτίωση στη µελέτη ή µεταβολή του τεχνικού αντικειµένου  

για τη σµίκρυνση του κόστους, πρέπει να γίνεται επωφελεία του ∆ηµοσίου και όχι του 

παραχωρησιούχου. 

 

2. Η κατασκευή των έργων παραχώρησης να ανατίθεται  κατόπιν µειοδοτικού διαγωνισµού 

σε όλες τις εταιρείες και όχι µόνο  µε απευθείας ανάθεση στις  εταιρείες που µετέχουν 

στον σχήµα παραχώρησης , όπως γίνεται µέχρι τώρα . Στο µειοδοτικό διαγωνισµό να 

συµµετέχουν µόνο να ανατίθενται σε  πιστοποιηµένες κατασκευαστικές επιχειρήσεις ώστε 

να δύναται να επιβιώσουν όλοι. Με την απευθείας ανάθεση το κόστος κατασκευής 

εκτοξεύεται στα ύψη  και αποφέρει τεράστια κέρδη στις εταιρείες που µετέχουν στο 

σχήµα παραχώρησης και σε βάρος του δηµοσίου συµφέροντος .  

 

3. Έχουν απορροφήσει από το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων  σχεδόν όλους τους 

πόρους  που αφορούν τη χρηµατοδότηση των έργων σε όλη τη χώρα . Επίσης 

απορροφούν από την υπογραφή της σύµβασης παραχώρησης όλους τους πόρους που 

προέρχονταν από τα προϋφιστάµενα διόδια , χωρίς να υπάρχει η προαπαιτούµενη  

ανταποδοτικότητα . Μετά την απορρόφηση όλων των διαθεσίµων από τα έργα 

παραχώρησης και από το Μετρό  επί δύο χρόνια δεν έχουν ανατεθεί ή δηµοπρατηθεί άλλα 

έργα και αλλά ούτε πληρώνονται οι λογαριασµοί εκτελεσθέντων έργων. 

 

4. Η συντήρηση των έργων ,  προκειµένου να διογκωθεί  το κόστος συντήρησης ανατίθεται  

σε θυγατρικές ή στις ίδιες εταιρείες που µετέχουν στο σχήµα παραχώρησης .  Συνεπώς τα 

λειτουργικά κέρδη ξαναγυρίζουν στις εταιρείες του παραχωρησιούχου . 

 

5. Τα έργα παραχώρησης , µε τους όρους οι οποίοι έχουν τεθεί  απευθύνονται κυρίως σε 

µεγάλες εταιρείες του εξωτερικού οι οποίες τα κέρδη από τα έργα αυτά θα τα µεταφέρουν  

στις χώρες τους,  και δεν  επαναεπενδύονται στην Ελλάδα . ∆ιπλή ζηµιά . 
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6. Τα παράλληλα έργα µε τα έργα παραχώρησης ανατίθενται χωρίς διαγωνισµό στις εταιρείες 

του παραχωρησιούχου. 

 

7. Το κόστος δανεισµού των παραχωρησιούχων  και των παραλλήλων εξόδων είναι 

µεγαλύτερο από αυτό που θα είχε επιτευχθεί  εάν αυτά τα έργα χρηµατοδοτούνταν  από 

την Ελληνική Τράπεζα Υποδοµών .  

 

Συνέπεια αυτών ότι είναι ασύµφορη για το Ελληνικό ∆ηµόσιο η κατασκευή των έργων 

παραχώρησης , και των έργων Σ∆ΙΤ .  

 

Για το λόγο αυτό ζητείται να ακυρωθούν οι προαγγελθέντες διαγωνισµοί  παραχώρησης και Σ∆ΙΤ 

και η χρηµατοδότηση τους να γίνει από την Τράπεζα Υποδοµών .  

 

Στη Γερµανία όλα τα έργα χρηµατοδοτούνταν και χρηµατοδοτούνται  απευθείας ή µέσω K.F.W και 

δεν ανατίθενται έργα παραχώρησης ή Σ∆ΙΤ. 

 

Κώστας Μουτάφης 

Μέλος ∆.Σ. ΣΑΤΕ  


