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Κυρίες και Κύριοι,
Πολύ συνοπτικά θα επιχειρήσω να περιγράψω τις θέσεις του Συνδέσµου µας που
εκπροσωπεί περισσότερες από 900 εργοληπτικές επιχειρήσεις, τις κατά τεκµήριο
σηµαντικότερες του κλάδου, που κατά το παρελθόν πρόσφεραν υψηλούς ρυθµούς
ανάπτυξης, δηµιουργώντας το πλήθος των υποδοµών που έχει ανάγκη για να λειτουργήσει
η οικονοµία.
Στην παρούσα φάση, µετά από µια εξαετία καθολικής ύφεσης της οικονοµίας, η χώρα µας
χρειάζεται επενδυτικούς µοχλούς ανάπτυξης. Χρειάζεται εκείνες τις υποδοµές, που θα
έρθουν ν’ αξιοποιήσουν όσες, µε θυσίες του ελληνικού λαού, δηµιουργήθηκαν κατά τα
προηγούµενα χρόνια και προπαντός εκείνες που θα την ξαναβάλουν στο δρόµο της
ανάπτυξης.
Η µακρόχρονη κρίση αλλά και οι αλλεπάλληλες, κατά την άποψή µας, άστοχες αποφάσεις,
είχαν ως συνέπεια την καταστροφή του 30% των κατασκευαστικών επιχειρήσεων και τον
περιορισµό της συνεισφοράς του κλάδου στο, µόλις, 2% του ΑΕΠ. Παράλληλα η εκτόξευση
της ανεργίας στον κλάδο είναι χωρίς προηγούµενο: Προ κρίσης, απασχολούνταν 400.000
εργαζόµενοι και σήµερα, µε βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
απασχολούνται µόλις 160.500, δηλαδή, περίπου, 240.000 εργαζόµενοι στις κατασκευές
έχουν µείνει εκτός εργασίας.
Υπ’ αυτή τη σκοπιά, η επανεκκίνηση των µεγάλων έργων και εν γένει των τεχνικών έργων
σηµατοδοτεί την εκ νέου ενεργοποίηση του εξόχως παραγωγικού κατασκευαστικού κλάδου
της οικονοµίας, που απορροφά τα κοινοτικά κονδύλια σε εξαιρετικά υψηλό ποσοστό και µε
εµφανή έργα και αποτελέσµατα, ενώ επίσης αξιοποιεί το έργο και τα προϊόντα χιλιάδων
άλλων ελληνικών επιχειρήσεων.
Οι αυτοκινητόδροµοι είναι αναµφισβήτητα άξονες της ανάπτυξης. Ωστόσο, για να
λειτουργήσουν, ταυτόχρονα και να αποδώσουν τα προσδοκώµενα στο σύνολο της
οικονοµίας, χρειάζεται να γίνουν και πολλά άλλα έργα.
Ο ΣΑΤΕ επανειληµµένα έχει τονίσει ότι στο διάστηµα που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση
των αυτοκινητοδρόµων, θα πρέπει να σχεδιαστούν και υλοποιηθούν µια σειρά από άλλα
έργα. Για παράδειγµα, οι κάθετοι δρόµοι, οι συνδέσεις µε τα λιµάνια και τα αεροδρόµια,
καθώς και περιφερειακά έργα για τις βιοµηχανικές και τουριστικές περιοχές.
Θα πρέπει να δούµε αυτές τις υποδοµές της Χώρας, ως την απαραίτητη προϋπόθεση για την
εκµετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της κάθε περιοχής, αλλά και συνολικά της
Χώρας, οι οποίες και θα οδηγούν σε µια συνολική και προπαντός στοχευµένη ανάπτυξη.
Θέλω, σ’ αυτό το σηµείο να ξεκαθαρίσω ότι ο ΣΑΤΕ πολλές φορές έχει τονίσει ότι «δεν θέλει
έργα για τα έργα», απλώς και µόνο να βρει απασχόληση ο κατασκευαστικός κλάδος, αλλά
θέλει έργα που θα εξυπηρετούν τη χώρα και το κοινωνικό σύνολο. Που θα δίνουν
προοπτικές, που θα αυξάνουν τη συνολική παραγωγική ικανότητα της χώρας.
Με αυτό το σκεπτικό και στόχο, κατά την άποψή µας, θα πρέπει να τεθεί εκτός
«µνηµονίων» και οποιονδήποτε άλλων συµφωνιών, το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων,
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έτσι, ώστε, να αξιοποιηθεί για την ανάκαµψη και την επανεκκίνηση της οικονοµίας.
Άλλωστε, το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων είναι «εκ των ων, ουκ άνευ» για την
απορρόφηση των κονδυλίων των Κοινοτικών Προγραµµάτων, τα οποία µε κανένα τρόπο, σ’
αυτή τη φάση που διέρχεται η χώρα, δεν πρέπει να χάσουµε. Άλλος δρόµος δεν υπάρχει.
Αλλά θέλουµε και προβάλλουµε διαρκώς κάτι ακόµη, το οποίο θεωρούµε εξίσου σηµαντικό
για το µέλλον: ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις σε όλο το φάσµα της επιλογής, του σχεδιασµού
και της υλοποίησης των έργων, µεταρρυθµίσεις που θα συµβάλλουν σε διαµόρφωση ενός
διαφανούς και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.
Ο ΣΑΤΕ κατά τα πρόσφατα χρόνια προσήλθε σε ατέρµονες συζητήσεις, µε τεκµηριωµένες
προτάσεις, µε τους αρµόδιους τριών διαδοχικών κυβερνήσεων. Ελπίζαµε ότι κάτι θα γίνει,
αλλά οφείλω να πω, πως απογοητευτήκαµε, αφού διαπιστώσαµε ότι τις αναγκαίες
µεταρρυθµίσεις δεν είναι ο κατασκευαστικός κόσµος που τις φοβάται, αλλά πολλοί άλλοι.
Χαιρόµαστε που πλέον γίνεται διαβούλευση επι του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Ανάπτυξης που επιµελήθηκε η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων για το ενιαίο
κανονιστικό και νοµοθετικό πλαίσιο σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων προµηθειών και
υπηρεσιών. Ο ΣΑΤΕ ανταποκρινόµενος στον θεσµικό του ρόλο στέκεται κοντά στην Πολιτεία
ώστε να ολοκληρωθούν οι εν λόγω διαδικασίες διαβούλευσης µε τις πιο γόνιµες προτάσεις
και δεν είναι τυχαία η επιτυχής πρόσφατη ηµερίδα που διοργανώσαµε στις 6/3/14 προς το
σκοπό αυτό.
Η δική µας άποψη είναι πως δεν χρειάζεται «να διυλίζουµε τον κώνωπα», ούτε καν να
εφευρίσκουµε δικές µας πρακτικές. Ζητάµε, επιτέλους, να συγχρονίσουµε τα βήµατά µας µε
την υπόλοιπη Ευρώπη, άρα να προσαρµόσουµε άµεσα και χωρίς υποσηµειώσεις, το θεσµικό
πλαίσιο παραγωγής των δηµοσίων έργων στο αντίστοιχο κοινοτικό. Όσο δεν το κάνουµε, οι
εταίροι µας θα µας αντιµετωπίζουν µε καχυποψία και οι όποιες συζητήσεις µαζί τους θα
µακραίνουν υπερβολικά, σε βάρος της χώρας µας.
Η ιστορία των αυτοκινητοδρόµων αποτυπώνει χαρακτηριστικά τι σηµαίνουν καθυστερήσεις
στην υλοποίηση των έργων.
Το «πάγωµα» των συγκεκριµένων έργων από το 2010, είναι γνωστό ότι προκλήθηκε από
παράγοντες που δεν σχετίζονται µε τον κατασκευαστικό κόσµο. ∆είτε την ανυπαρξία
απαλλοτριώσεων καθώς και την υπερβολικά µεγάλη καθυστέρηση στην µετακίνηση των
δικτύων οργανισµών κοινής ωφέλειας και των εκτεταµένων αρχαιολογικών ερευνών.
Επιπλέον αυτών προστέθηκαν η δηµοσιονοµική κρίση µε την απόσυρση της διαθεσιµότητας
των τραπεζικών κεφαλαίων και η µείωση των κυκλοφοριακών ροών που ακύρωνε την
χρηµατοδοτική βιωσιµότητα των εν λόγω έργων.
Πιστεύουµε ότι η λύση που δόθηκε για την επανεκκίνηση των έργων ήταν η καλύτερη τη
δεδοµένη στιγµή, αφού τα συγκεκριµένα έργα η χώρα τα χρειάζεται, κι αυτό ουδείς µπορεί
να το αµφισβητήσει. Έπρεπε να είχαν γίνει πολλά χρόνια πριν.
Αλλά, όπως προείπα, χρειάζονται και πολλά ακόµη. Το έλλειµµα σύγχρονων υποδοµών και
αρκετών περιφερειακών έργων στην Χώρα είναι µεγάλο. Χωρίς αυτά – που είναι η βάση της
ανάπτυξης – κανείς άλλος παραγωγικός κλάδος δεν µπορεί να αποδώσει τις δυνατότητές
του.
Κατά συνέπεια, όταν επιµένουµε πως πρέπει να δοθεί έµφαση στα δηµόσια έργα, δεν το
κάνουµε για να εξυπηρετήσουµε µονοδιάστατα το δικό µας συµφέρον, αλλά το συµφέρον
όλης της χώρας.
Αν η χώρα βαδίζει σωστά, κι αν προπαντός αναπτύσσεται, τότε και εµείς θα
αναπτυσσόµαστε. Κι όταν λέω «εµείς», εννοώ το σύνολο των παραγωγικών κλάδων αυτής
της χώρας. Η κρίση, τουλάχιστον αυτό, µας έκανε να το συνειδητοποιήσουµε.
Σας ευχαριστώ.
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