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Κύριοι Γενικοί Γραµµατείς,
Κύριοι εκπρόσωποι φορέων,
Κύριοι συνάδελφοι,
Κατά βάση στο σηµερινό συνέδριο, εµείς οι εργολήπτες, ήρθαµε ν’ ακούσουµε τους
κυβερνητικούς και άλλους παράγοντες, µε την ελπίδα ν’ αναπτερωθεί το ευρισκόµενο
σε εξαιρετικά χαµηλό επίπεδο επαγγελµατικό µας ηθικό αυτή την περίοδο.
Χαµηλό επειδή έργα δεν δηµοπρατούνται, αλλά κι επειδή φαινόµενα καθυστερήσεων
πληρωµών έχουν εµφανιστεί και πάλι, φέρνοντας στην επιφάνεια το αίσθηµα της
αγωνίας επιβίωσης.
Είµαστε πρακτικοί άνθρωποι, όπως γνωρίζετε, άνθρωποι των έργων και όχι των
λόγων, κι όταν δεν υπάρχουν έργα, είναι επόµενο να ανησυχούµε - ή, κατά ορισµένους,
να γκρινιάζουµε.
Ανησυχούµε για το τεράστιο παραγωγικό δυναµικό, το οποίο, αµέσως και εµµέσως,
εµπλέκεται στις κατασκευές των έργων, ανακυκλώνει ταχύτατα και σε τεράστιο εύρος
τις πιστώσεις, δηµιουργεί πρόσθετο ΑΕΠ, αντιµετωπίζει άµεσα και αποτελεσµατικά τα
προβλήµατα της ανεργίας και γενικότερα της κοινωνικής σταθερότητας.
Η απαξίωση αυτού του δυναµικού, αποδυναµώνει συνολικά την οικονοµία της χώρας,
οδηγεί σε περαιτέρω ύφεση και αυτό το ζήσαµε τα τελευταία «µνηµονιακά» χρόνια µε
εξαιρετικά επώδυνο τρόπο όλοι.
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Το 2008, άµεσα και έµµεσα στις κατασκευές, απασχολούνταν 589 χιλιάδες
άτοµα, δηλαδή το 13% του συνόλου των απασχολουµένων στη χώρα µας.
Το 2013, ο αριθµός τους περιορίστηκε στις 287 χιλιάδες άτοµα και το 8,7%
της συνολικής απασχόλησης!
Σήµερα στις κατασκευές η απασχόληση έχει µειωθεί περαιτέρω, περίπου στο
⅓ σε σχέση µε το 2008.
Από την άλλη πλευρά, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, οι κατασκευές,
λόγω της άµεσης ανακύκλωσης των πιστώσεων που διατίθενται σ’ αυτόν τον
τοµέα, ως και πάνω από 95%, πετυχαίνει εντυπωσιακά αποτελέσµατα στο
σύνολο της οικονοµίας. Για παράδειγµα, το 2013 - εν µέσω κρίσης - ο στενός
πυρήνας των κατασκευών συνεισέφερε άµεσα πάνω από 3 δισεκατοµµύρια
ευρώ ως προστιθέµενη αξία στην ελληνική οικονοµία, µε πολλαπλασιαστικές
επιδράσεις 19,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ στο ΑΕΠ, δηλαδή το 11%!
Απ’ αυτά και µόνο γίνεται φανερό ότι τα έργα τα έχει ανάγκη στο σύνολό της
η οικονοµία, ιδίως αυτή την περίοδο κατά την οποία πρέπει να γίνει
συστηµατική προσπάθεια εξόδου από την κρίση. Αλλά, δυστυχώς, τα
δηµοπρατούµενα έργα µειώνονται συνεχώς από χρόνο σε χρόνο.
Και για να µιλάµε συγκεκριµένα:
Το δίµηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2014 δηµοπρατήθηκαν συνολικά 50
έργα µε προϋπολογισµό άνω των 2 εκατοµµυρίων ευρώ.
Το αντίστοιχο δίµηνο του 2015 δηµοπρατήθηκαν µόλις 26 και εφέτος 22!
Αυτή η εξέλιξη έχει οδηγήσει σε αρκετές περιπτώσεις τον ανταγωνισµό
µεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσεων σε αθέµιτα επίπεδα και πραγµατικά
αναρωτιέµαι πώς οι εκπτώσεις τάξεως άνω των 60% θα φέρουν άρτια και
ποιοτικά έργα.
Είναι φανερό πως η κατάσταση επιδεινώνεται, µε όλες τις αρνητικές
επιπτώσεις στο σύνολο της οικονοµίας.
Εκτός αυτού, ο κλάδος βιώνει και άλλα σοβαρά προβλήµατα.
Είναι διάχυτη η αίσθηση, µε βάση συγκεκριµένα δεδοµένα, ότι αυτή την
περίοδο ζούµε ξανά ηµέρες του καλοκαιριού του 2015!
Ηµέρες καθυστέρησης πληρωµών λογαριασµών, η οποία ειδικά την περίοδο
αυτή, µε τα capitals controls και γενικότερα την ασφυκτική για την
επιχειρηµατικότητα λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος, δεν είναι απλώς
επώδυνη, αλλά εξοντωτική.
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Οι κατασκευαστικές εταιρείες δεν έχουν την δυνατότητα να υλοποιούν τα
έργα µε δικά τους χρήµατα (ή έστω µε δανεικά από το τραπεζικό σύστηµα),
όπως σε κάποιες περιπτώσεις συνέβαινε κατά το παρελθόν.
Σήµερα όλοι οι προµηθευτές ζητούν να εξοφλούνται οι λογαριασµοί άµεσα µε
την παράδοση των υλικών, άρα και οι εργολήπτες θα πρέπει, επίσης, άµεσα
να εξοφλούνται από τις αναθέτουσες αρχές, όχι µόνο για να συνεχίσουν τα
έργα, αλλά και για να επιβιώσουν.
Σήµερα, υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 τα
οποία δεν έχουν εξοφληθεί, κι ένας άλλος για τον οποίο δεν ξέρουµε αν θα
συνεχιστούν µε το νέο ΕΣΠΑ ή θα απενταχθούν.
Βεβαίως, τις προηγούµενες ηµέρες ακούσαµε τον αρµόδιο για το πρόγραµµα
ΕΣΠΑ υφυπουργό, τον κ. Χαρίτση, να δηλώνει ότι έχουν διασφαλιστεί όλες οι
αναγκαίες πιστώσεις, για την εξόφληση όλων των έργων του ΕΣΠΑ 20072013, τα οποία βρίσκονται στη φάση υλοποίησης. ∆εν υπάρχει καµιά
πρόθεση αµφισβήτησης των λεγόµενών του, κάθε άλλο, µε δεδοµένο,
µάλιστα, ότι βιώσαµε πολύ πρόσφατα την εργώδη προσπάθεια και της
πολιτικής ηγεσίας και των υπηρεσιών, για εξόφληση των λογαριασµών στα
τέλη του 2015, δόθηκε και κερδήθηκε µια µάχη µε το χρόνο,
υπερκαλύπτοντας τους στόχους του ΕΣΠΑ.
Όπως, επίσης, δεν αµφισβητείται εκ µέρους µας ότι τα σοβαρά προβλήµατα
δηµιουργήθηκαν από την «υπερδέσµευση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 τα
προηγούµενα χρόνια, τα οποία ξεκίνησαν και, φυσικά, έπρεπε να
ολοκληρωθούν, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος εγκατάλειψής τους, κυρίως
επιστροφής χρηµάτων στα ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία είχαν
δαπανηθεί.
Εξάλλου, αντιλαµβανόµαστε ότι κι αυτή την περίοδο υφίστανται οι ίδιες
δυσκολίες οι οποίες υπήρχαν το περσινό καλοκαίρι και οδήγησαν στις
µεγάλες καθυστερήσεις πληρωµών. Και ευλόγως ανησυχούµε, αφού κάποια
έργα απειλούνται µε διακοπή λόγω αδυναµίας συνέχισης τους από τους
εργολήπτες, ταυτόχρονα νέα έργα δεν δηµοπρατούνται. ∆ιαισθανόµαστε πως
η κυβέρνηση προσπαθεί να διαχειριστεί εκ νέου µια δύσκολη οικονοµική
συγκυρία, αλλά - οφείλει και η κυβέρνηση να κατανοήσει - ότι υπό το
αρνητικό κλίµα που διαµορφώνεται γενικότερα στην αγορά, οι ελπίδες
ανάκαµψης εξανεµίζονται, καθώς δεν υπάρχουν οικονοµικές αντοχές στους
παραγωγούς.
Κυρίες και Κύριοι,
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Έρχοµαι τώρα σε ένα άλλο ζήτηµα, το οποίο φαντάζοµαι ότι απασχολεί την
κυβέρνηση, εξίσου µε εµάς.
Ο κ. Χαρίσης µιλάει για ένα Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων για το 2016
συνολικού ύψους 6,75 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ικανού να καλύψει όλες τις
χρηµατοδοτικές ανάγκες και για τις εκκρεµότητες του παρελθόντος και για το
ξεκίνηµα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020. Προφανώς έχει κάνει τους
υπολογισµούς του.
Έχουµε κάνει κι εµείς κάποιους υπολογισµούς, από τους οποίους προκύπτει
βάσιµη ανησυχία για το µέλλον σε ότι αφορά τον κλάδο των κατασκευών.
Με δυο λόγια, το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων για το τρέχον έτος έχει
να καλύψει χρηµατοδοτήσεις των µεγάλων έργων, χρηµατοδοτήσεις των
αποκαλούµενων έργων «γέφυρα», αλλά και τις νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 20142020, για τέσσερις από τις οποίες πρόσφατα δηµοσιεύθηκαν προσκλήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν αµφισβητεί κανείς ότι συνιστούν σηµαντική
ένεση χρηµατοδότησης, η οποία θα ενισχύσει την ελληνική οικονοµία, αλλά
σαφώς δεν αναφέρονται σε κατασκευαστικά έργα.
Είναι φανερό σε όλους µας ότι, τουλάχιστον στα αµέσως επόµενα χρόνια, δεν
θα υπάρξει πρόγραµµα κατασκευαστικών έργων, ιδίως µικρών και µεσαίων,
για να καλύψουν το µέγα πλήθος των εργοληπτικών επιχειρήσεων ανά την
Ελλάδα.
Κι αυτό είναι επόµενο να προκαλεί µεγάλη ανησυχία στον κλάδο, αλλά και µε
δεδοµένα όσα ανέφερα στην αρχή της οµιλίας µου περί πολλαπλασιαστικών
θετικών επιπτώσεων στο σύνολο της οικονοµίας από την κατασκευή των
έργων, ανησυχία σε πολλούς άλλους παραγωγικούς κλάδους και φυσικά στο
πλήθος των απασχολουµένων στον τοµέα.
Κατά την άποψή µας είναι ένα καίριο ζήτηµα το οποίο πρέπει να τεθεί σε
συζήτηση από την κυβέρνηση µε όλους τους φορείς των κατασκευαστικών
έργων, επειδή επηρεάζει άµεσα και τα φορολογικά έσοδα και τις
ασφαλιστικές εισφορές.
Θα µου επιτρέψετε να υπενθυµίσω ότι οι κατασκευές συµβάλουν άµεσα και
έµµεσα στο 22% των φόρων και εισφορών που εισπράττει το κράτος και
καταγράφονται στο ΑΕΠ. Στα ετήσια δηµόσια έσοδα του κράτους - προσέξτε,
αυτό κατά την περίοδο της κρίσης - ο κλάδος συνεισφέρει 4,3
δισεκατοµµύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 904 εκατ. ευρώ ήταν έσοδα που
εισπράττονται άµεσα από τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις.
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Συνοπτικά, για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται στον τοµέα των κατασκευών,
προστίθενται 1,8 ευρώ στο ΑΕΠ, απ’ το οποίο 0,4 ευρώ καταλήγουν άµεσα
στα ταµεία του κράτους.
Αντίστοιχα, για κάθε 1 εκατ. ευρώ αξίας που παράγουν οι κατασκευές,
δηµιουργούνται 39 θέσεις εργασίας στην οικονοµία, εκ των οποίων 13
αφορούν άµεσα τον κλάδο των κατασκευών.
Τα αναφέρω για να γίνει αντιληπτό ότι, ειδικά στη σηµερινή δυσχερέστατη
συγκυρία του ασφαλιστικού και των δηµόσιων εσόδων, τα έργα, ιδίως τα
µικρά και µεσαία, είναι δυνατόν να δώσουν άµεσες απαντήσεις, βάζοντας
παράλληλα σε επανεκκίνηση συνολικά την οικονοµία.
Κυρίες και Κύριοι,
Κλείνοντας αυτή την παρέµβασή µου, θέλω να επισηµάνω ότι εναλλακτικά
χρηµατοδοτικά εργαλεία για τα δηµόσια έργα δεν υπάρχουν.
Το «πακέτο Γιούνκερ» βασίζεται στη µόχλευση ενός κατά βάση µικρού ποσού
και απευθύνεται σε άλλου είδους επενδύσεις, οπωσδήποτε σε τοµείς που θα
έχουν να διαθέσουν και δικά τους κεφάλαια για την έναρξη µιας δράσης.
Όσο για τις Συµπράξεις ∆ηµόσιου - Ιδιωτικού Τοµέα, επίσης προϋποθέτουν
την ύπαρξη κεφαλαίων από τον ιδιώτη - εν προκειµένω από τον
κατασκευαστή - κάτι το οποίο δεν υφίσταται και δεν διαφαίνεται να προκύψει
τα επόµενα χρόνια µε τραπεζική συνδροµή. Κι οπωσδήποτε δεν θα προκύψει
για το µεγάλο πλήθος των µικρών και µεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων,
την αγωνία των οποίων προσπάθησα να σας µεταφέρω.
Τέλος, οι ελπίδες που ως κατασκευαστές είχαµε εναποθέσει στην
ενεργοποίηση σχεδίων και πόρων για την συµµόρφωση µε την ευρωπαϊκή
οδηγία 2010/31/ΕΕ, που αφορά στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων,
αλλά και του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης Ενεργειακής απόδοσης βάσει της
ευρωπαϊκής οδηγίας 2012/27/ΕΕ, για την ενεργειακή αναβάθµιση του 3%
των κτιρίων του δηµοσίου τοµέα σε ετήσια βάση από το 2014, µετατίθενται
από χρόνο σε χρόνο αφού η πολιτεία καθυστερεί ακόµη στην υιοθέτηση της
βασικής µελέτης που απαιτείται για την εναρµόνιση της χώρας µε τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις προαναφερόµενες οδηγίες και αφορά
στον καθορισµό των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων
απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δοµικών στοιχείων, την οποία
εκπονεί επιστηµονική οµάδα του ΕΜΠ υπό την εποπτεία της αρµόδιας ∆νσης
του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, και η οποία χρηµατοδοτείται
από τους φορείς της αγοράς. Σηµειώνω ότι τα ανάλογα προγράµµατα στην
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Γαλλία και Αυστρία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στην Ελλάδα χάνονται
αντίστοιχοι πόροι.
Συµπερασµατικά:
Είναι κατά την άποψή µας η κατάλληλη στιγµή να συζητήσουµε, οι φορείς
των κατασκευαστικών επιχειρήσεων, µε την κυβέρνηση, αλλά και µε τους
άλλους παραγωγούς οι οποίοι εµµέσως εξαρτούν την επιβίωσή τους από τα
δηµόσια έργα, για το µέλλον του κλάδου, να χαράξουµε ένα ρεαλιστικό
µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα, ώστε να ξέρουµε όλοι από που ξεκινάµε και έως
που µπορούµε να απλώσουµε τα «πόδια» µας, µεγιστοποιώντας τα οφέλη για
την οικονοµία της χώρας.
Ο Σύνδεσµός µας έχει ήδη απευθυνθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών για την
απαιτούµενη εξωστρέφεια των εργοληπτικών επιχειρήσεων και έχει
καταθέσει τις ακόλουθες αναγκαίες προαπαιτούµενες ενέργειες οι οποίες θα
προσανατολίσουν και την εγχώρια επιχειρηµατική δράση προς την
εξωστρέφεια:
- φορολογικές,
φορολόγησης,

µέσω

της

υπογραφής

συµφωνιών

αποφυγής

διπλής

συναλλαγµατικές,
µέσω
απλούστερων
διαδικασιών
εξαγωγής
συναλλάγµατος για την χρηµατοδότηση των έργων, όπως π.χ. διευκόλυνση
εξαγωγής συναλλάγµατος για την πληρωµή µισθοδοσίας,
- διακρατικές, µέσω της επιδίωξης υπογραφής διακρατικών συµφωνιών µε
τρίτες χώρες που θα εξασφαλίζουν µελετητικό και κατασκευαστικό
αντικείµενο, ή
- άλλου τύπου όπως: επιδοτήσεις αγοράς εξοπλισµού για εξωστρεφή δράση /
επιδίωξη διεύρυνσης του δικτύου απευθείας αεροπορικών γραµµών /
προσπάθεια αποτροπής, κατά το δυνατόν, της πώλησης ή του κλεισίµατος
των θυγατρικών των ελληνικών τραπεζών σε χώρες εξωτερικού κ.ο.κ.

Χωρίς πυξίδα από τις σκοτεινές εποχές των «µνηµονίων» και της οικονοµικής
ύφεσης δεν βγαίνουµε.

Σας ευχαριστώ.
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