ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016
Εκδήλωση:
«Η στρατηγική της ανεξάρτητης ανάπτυξης της περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, και
ειδικότερα µεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, µε καινοτοµία και συνεργασία µε
έµφαση στο περιβάλλον, την ενέργεια, την κατασκευή, την πολιτιστική κληρονοµιά και τον
τουρισµό».
∆ιοργάνωση:
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Επιστηµονικό Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου και την Ένωση
Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών Ισραήλ.
Θεµατικό πεδίο:
Κατασκευή
Εισήγηση:
Ζαχαρία Αθουσάκη, Προέδρου ΣΑΤΕ

Εκλεκτοί προσκεκληµένοι,
εκ µέρους του Πανελλήνιου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών ευχαριστώ τους συνδιοργανωτές για
την πρόσκληση και τους συγχαίρω για την εξαιρετική πρωτοβουλία διοργάνωσης της σηµαντικής
αυτής εκδήλωσης.

Α. Εισαγωγή - Εξωστρέφεια των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών
Η περίοδος προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων µε την ταυτόχρονη κατασκευή σηµαντικών
άλλων έργων ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης σήµανε την υπερβολική ανάπτυξη του ελληνικού
κατασκευαστικού δυναµικού και την δηµιουργία πολλών και ισχυρών εργοληπτικών επιχειρήσεων.
Αρκετές εταιρείες εκτίµησαν ότι η µετά-ολυµπιακή µείωση των έργων, επρόκειτο να δηµιουργήσει
ασφυκτικές συνθήκες στην ελληνική αγορά, και ιδιαίτερα σε εκείνες τις εταιρείες που δεν είχαν
ενταχθεί στα τότε µεγάλα σχήµατα από συγχωνεύσεις της 7ης τάξης .
Για το λόγο αυτό, αρκετές από αυτές τις εταιρείες και σίγουρα όσες είχαν τις απαιτούµενες
τεχνικές και οικονοµικές δυνατότητες, άρχισαν προσπάθειες εξωστρέφειας, οι οποίες, προϊόντος
του χρόνου, εντάθηκαν, ειδικά δε από το 2006/7 και µετά οπότε και η ελληνική αγορά δηµοσίων
και ιδιωτικών έργων άρχισε να εµφανίζει σηµάδια κόπωσης.
Είναι αναµενόµενο ότι οι προσπάθειες εξωστρέφειας των ελληνικών τεχνικών εταιρειών
επικεντρώθηκαν κυρίως σε τρείς ευρύτερες περιοχές: Αραβική Χερσόνησος, Μεσόγειος και
Βαλκάνια, µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Εγγύτητα,
Ελληνική παρουσία – ιστορικό,
Εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση έργων (Βαλκάνια – Κύπρος από την ΕΕ, Αραβία πετρέλαια,
∆ιεθνής Τράπεζα σε κάποιες χώρες και των 3 περιοχών), Συνθήκες εγκατάστασης, ανάληψης και
εκτέλεσης έργων (θεσµικό περιβάλλον, πολιτική σταθερότητα, δαπάνες και γραφειοκρατία
εγκατάστασης και ανάληψης έργων, ευκολία εξεύρεσης/εισαγωγής προσωπικού, εξοπλισµού,
υλικών και αναλωσίµων κλπ), Περιθώρια κερδοφορίας, ύπαρξη ισχυρών ντόπιων συνεργασιών,
παρουσία ελληνικών τραπεζών.
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Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια όλοι αντιλαµβάνεστε ότι η Κύπρος απετέλεσε µία ελκυστική
περίπτωση για τις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες ενώ επίσης πρόσφορο έδαφος να
αναπτυχθεί η εξωστρέφεια των ελληνικών εταιρειών απετέλεσαν οι περιπτώσεις της Βουλγαρίας,
Ρουµανίας, Η.Α. Εµιράτων, Κατάρ, Ιορδανίας, Ιράκ, Τουρκίας.
Το Ισραήλ, όπως παρατηρείτε, απουσιάζει από αυτήν την λίστα των πιθανών προορισµών
εξωστρέφειας προ δεκαετίας.
Σηµειώνω εδώ ότι η απόφαση δραστηριοποίησης µίας τεχνικής εταιρείας στο εξωτερικό
συνεπάγεται πολυετή κοπιώδη και κοστοβόρα προεργασία και κατά συνέπεια δεν είναι
διατεθειµένοι όλοι οι επιχειρηµατίες να αναλάβουν τέτοια ρίσκα.
Πέραν από τις διαδικασίες εγκατάστασης, οι οποίες στην περίπτωση της Κύπρου είναι απλούστατες
και γρήγορες, εν αντιθέσει µε τις αντίστοιχες σύµφωνα µε τα αραβικά και τα ελληνικά δεδοµένα,
είναι η ανεύρεση αξιόπιστου ντόπιου συνεργάτη, η προετοιµασία συµµετοχής σε διαγωνισµούς µε
εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση, η αντιµετώπιση ποικίλων και διαφορετικών επιπέδων επίβλεψης
και ροής χρηµατοδότησης των έργων ανά περίπτωση κ.ο.κ.
Παραδειγµατικά αναφέρω ότι συνήθως στα αραβικά κράτη η εγκατάσταση των υποκαταστηµάτων
είναι χρονοβόρα και δαπανηρή, κυρίως διότι υπάρχει προστατευτισµός έναντι των ξένων
εργολάβων, υπάρχει υποχρέωση σειράς αδειοδοτήσεων και εγγραφών σε τοπικούς συλλόγους και
επιµελητήρια, έναρξη στην εφορία,
ατέλειωτη γραφειοκρατία για άνοιγµα τραπεζικού
λογαριασµού, ενώ δεν µπορεί να παραληφθεί και η αναφορά στο θέµα της διαφθοράς.
Ακόµη και κατά την πιο πρόσφατη οκταετία όπου η κρίση έχει γίνει η µονιµότητα στην Ελλάδα µε
καταστροφικές συνέπειες για τον κλάδό όπως:
- Σωρευτική µείωση του ∆είκτη Παραγωγής στις Κατασκευές κατά 75,3%
- Μείωση της απασχόλησης στις Κατασκευές κατά 251,7 χιλ. εργαζόµενους
- Μείωση της συµµετοχής του κλάδου στο ΑΕΠ στο 2,13% έναντι του 8,5% του τέταρτου
τριµήνου του 2006.
- Μείωση του δείκτη παραγωγής κατασκευών στα δηµόσια έργα κατά 66,2%.
- Μείωση του δείκτη παραγωγής κατασκευών στα ιδιωτικά έργα κατά 84,3%.
ή και κατά την περίοδο 2008-2013:
- Μείωση του πλήθους των επιχειρήσεων του κλάδου κατά 26%
- Μείωση του κύκλου εργασιών από την κατασκευαστική δραστηριότητα κατά 62,5%
- Μείωση του κύκλου εργασιών από την οικοδοµική δραστηριότητα κατά 75,5%
οι ελληνικές τεχνικές εταιρείες συνεχίζουν να συµβάλλουν, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΤτΕ κατά
το 2014 µε εισαχθέν συνάλλαγµα από κατασκευαστικές υπηρεσίες ύψους 845,3 εκ. ευρώ, και
κατά το 2015 µε 612 εκ. €, σχεδόν τριπλάσιο δηλαδή από το συνάλλαγµα που ήρθε άλλες
δραστηριότητας που στηρίζονται ενθέρµως από την ελληνική πολιτεία (λάδι, γαλακτοµικά
προϊόντα κ.λ.π.)
Η ανάδειξη του κατασκευαστικού τοµέα σε πρωταγωνιστικό εξαγωγικό κλάδο της ελληνικής
οικονοµίας κατά την τελευταία οκταετία είναι πραγµατικός άθλος αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι
πραγµατοποιήθηκε:
-

Σε συνθήκες βαθύτατης οικονοµικής ύφεσης

-

Με συσσωρευµένες ζηµίες του κλάδου άνω του 1 δισ. ευρώ

-

Με τις ελληνικές τράπεζες σε αδυναµία να παρέχουν υποστήριξη

-

Απέναντι σε ξένους ανταγωνιστές πολλαπλάσιου µεγέθους
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Χωρίς την αναγκαία και εύλογη υποστήριξη που οι τελευταίοι απολαµβάνουν από τις
κυβερνήσεις των χωρών τους στην εξαγωγική προσπάθεια
Και παρότι το ∆ηµόσιο καθυστερεί πληρωµές και επιστροφές προς τον κλάδο που ισούνται
ή και ξεπερνούν τα έσοδά του από τις εξαγωγές.
Η ελληνική πολιτεία ακόµα και στις καλές της µέρες, ποτέ δεν εισέφερε πρακτικά στην προσπάθεια
εξωστρέφειας γενικότερα αλλά ακόµα περισσότερο σε αυτή των τεχνικών εταιριών. Τόσο οι
εταιρίες που εκτελούν έργα στο εξωτερικό όσο και οι έλληνες εργαζόµενοι εκεί, δεν
απολαµβάνουν καµία φορολογική, ασφαλιστική ή πιστοδοτική εύνοια. Η απουσία διπλωµατικών
µας αποστολών σε πολλές χώρες ενδιαφέροντος και η αποδυνάµωση τους (ιδιαίτερα του
εµπορικού τµήµατος), η έλλειψη φορολογικών και τελωνιακών συµφωνιών δεν βοηθά. Όπως δεν
βοηθά η µείωση των αεροπορικών συνδέσεων.
Β. Σχέσεις Ισραήλ - Ελλάδας
Κατασκευών

και Κύπρου Ελλάδας - ∆υνατότητες και Προοπτικές

Β.1 Ισραήλ - Ελλάδα
Τα τελευταία 6 έτη οι Ελληνο-ισραηλινές σχέσεις διανύουν µια χρυσή περίοδο καθώς η Αθήνα και
η Ιερουσαλήµ έχουν σφυρηλατήσει έναν νέο στρατηγικό συνεταιρισµό, ο οποίος οφείλουµε να
παραδεχθούµε ότι έχει ενταθεί τον πιο πρόσφατο ενάµιση χρόνο.
Η διαδικασία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2010 µε την ιστορική ανταλλαγή επισκέψεων των τότε
Πρωθυπουργών της Ελλάδας και του Ισραήλ, οι οποίο πήραν την πολιτική απόφαση να
αναβαθµίσουν τις διµερείς σχέσεις των δύο χωρών. Η πρωτοβουλία αυτή ακολουθήθηκε από µία
άνευ προηγουµένου ανταλλαγή επισκέψεων υψηλόβαθµων αξιωµατούχων µεταξύ των δύο χωρών
που κορυφώθηκε µε την επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας στην Ιερουσαλήµ
τον Ιούλιο του 2011.
Η στρατηγική αναβάθµιση των διµερών σχέσεων συνεχίστηκε και µε την ανάληψη της εξουσίας
από τις επόµενες κυβερνήσεις της Ελλάδος.
Αυτές οι εξελίξεις αποτελούν µια ξεκάθαρη ένδειξη ότι για τις κυβερνήσεις τόσο της Ελλάδας όσο
και του Ισραήλ, η απόφαση για την σύσφιξη των σχέσεων ξεπερνά πλέον τα πολιτικά κόµµατα και
αποτελεί έναν µακροπρόθεσµο στρατηγικό στόχο που βασίζεται στα κοινά συµφέροντα και τις
ιστορικές σχέσεις µεταξύ του ελληνικού και του εβραϊκου λαού.
Η Ελληνο-Ισραηλινή συνεργασία έχει γίνει πολυεπίπεδη και παρουσιάζει αλµατώδη δραστηριότητα
σε τοµείς όπως είναι οι διπλωµατικές σχέσεις, η άµυνα, η υψηλή τεχνολογία, ο τουρισµός και ο
πολιτισµός. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η αύξηση των Ισραηλινών τουριστών στην Ελλάδα
και ειδικά αυτών που επισκέπτονται την Θεσσαλονίκη καταφτάνοντας µε κρουαζεριόπλοια και µε
τις νέες απευθείας πτήσεις προς την πόλη από το Τελ Αβίβ. Η πόλη έχει µια ιδιαίτερη ιστορική και
πολιτιστική σηµασία για τους Εβραίους ανά τον κόσµο.
Εξ όσων γνωρίζουµε σήµερα η Ελλάδα και το Ισραήλ βρίσκονται σε σοβαρές διαβουλεύσεις για
συνεργασία σε τοµείς όπως είναι η ενέργεια, οι επενδύσεις και η αγροτική ανάπτυξη και ίσως και οι
κατασκευές. Για τον σκοπό αυτό, έχει προγραµµατιστεί επιχειρηµατική αποστολή στο Ισραήλ υπό
τον υφυπουργό κ. Μάρδα. Θα πρέπει ωστόσο να σηµειώσουµε ότι η αγορά του Ισραήλ για τις
ελληνικές τεχνικές εταιρείες δεν είναι το ίδιο εύκολα προσβάσιµη όσο άλλων χωρών καθώς τα
στάνταρτς είναι πολύ αυστηρά, ενδεχοµένως υποκρύπτοντας και κάποιον προστατευτισµό υπέρ
των ισραηλιτικών τεχνικών εταιρειών.
Β.2 Κύπρος - Ελλάδα
Οι σχέση Ελλάδας και Κύπρου είναι αδελφική και ως εκ τούτου και οι οικονοµικές συναλλαγές
µεταξύ των δύο χωρών ιδιαίτερα αυξηµένες και έντονες,
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Το υψηλό επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης των δύο χωρών σε σχέση µε την ευρύτερη περιοχή,
καθώς και οι εθνικοί άρρηκτοι δεσµοί που τις συνδέουν, συνιστούν το βασικό απόθεµα και το
διακριτό συγκριτικό πλεονέκτηµα στην ανάπτυξη των διµερών οικονοµικών συνεργιών.
Η αµφίδροµη οικονοµική σύζευξη προσφέρει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να λειτουργεί ως
δίαυλος επιχειρήσεων της Κύπρου προς τις χώρες της ΕΕ και της Ανατολικής Ευρώπης, ενώ από
την Κύπρο επεκτείνει την γεωοικονοµική εµβέλειά της στην Ν.Α. Μεσόγειο και διευρύνει τις
ευκαιρίες επιχειρηµατικής πρόσβασης στις αγορές της Μέσης Ανατολής, καθώς και στις πέραν
αυτής πολυπληθυσµιακές αραβικές αγορές.
Η σύγκλιση των οικονοµικών συµφερόντων, η συµπληρωµατικότητα των οικονοµιών των δύο
χωρών, η οικονοµική σταθερότητα που τις διακρίνει καθώς και το υψηλό επίπεδο των οικονοµικών
σχέσεων τους αποτυπώνεται ανάγλυφα στους τοµείς του διµερούς εµπορίου, των επενδύσεων και
του τουρισµού.
Η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, τον Μάιο του 2004, διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη
των επιχειρηµατικών σχέσεων Ελλάδας- Κύπρου, καθώς έδωσε µεγαλύτερη ώθηση στις
επιχειρηµατικές σχέσεις των δύο χωρών, ενώ και η ένταξή της στην ΟΝΕ λειτούργησε ως µοχλός
µεγαλύτερης ανάπτυξης των οικονοµικών σχέσεων που θα οδηγήσει στην πλήρη ενοποίηση του
οικονοµικού χώρου των δύο χωρών .
Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει διαχρονικά σηµαντική παρουσία ελληνικών τεχνικών εταιρειών στην
Κύπρο αλλά και δραστηριοποίηση Κυπρίων επιχειρηµατιών στον εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο.

Γ. Πεδία συνεργασίας.
Προσωπικά ως Κρητικός στην καταγωγή θα τονίσω τις ιδιωτικές συνεργασίες και κατασκευές που
έγιναν και γίνονται τα τελευταία χρόνια στον αγροτοδιατροφικό τοµέα µε την ανάπτυξη και
συνεργασία πολλών κρητικών µονάδων µε τη παραγωγή αγροτικών προϊόντων µέσω των
σύγχρονων θερµοκηπίων πλήρους αυτοµατισµού και της µεθόδου υδροπονικής καλλιέργειας.
Παράλληλα µεγάλο πεδίο συνεργασίας εκτιµώ ότι υπάρχει στην εκµετάλλευση των
πρωτοποριακών µεθόδων αφαλάτωσης που έχουν αναπτύξει οι Ισραηλίτες καθώς και στην γραµµή
ενέργειας µε υποθαλάσσιο καλώδιο που θα συνδέει το Ισραήλ, την Κύπρο και την Κρήτη.
Πρόσφατα στο 16ο Συνέδριο του Ινστιτούτου Πολίτικης και Στρατηγικής (IPS) ο υπουργός
Ενέργειας και Υδατίνων Πόρων του Ισραήλ, Yuval Steinitz, έκανε την αποκάλυψη ότι στην
ισραηλινή Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη (ΑΟΖ) υπάρχουν ακόµη τεράστια κοιτάσµατα φυσικού
αερίου (σχεδόν 2.200 δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα φυσικού αερίου)
αναγγέλλοντας ότι
σύντοµα, πιθανότατα το φθινόπωρο, θα υπάρξει νέος διαγωνισµός για τη δανειοδότηση ερευνών
στις περιοχές αυτές.
Όµως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο στην οµιλία του Ισραηλινού υπουργού, ήταν ότι πέραν από την
βασική επιλογή εξαγωγής φυσικού αερίου, µε αγωγούς στις γειτονικές χώρες, Ιορδανία, Αίγυπτο
και Τουρκία, το Υπουργείο του εξετάζει και την εναλλακτική επιλογή του αγωγού προς την Κύπρο
και από εκεί προς την Ελλάδα, δηλώνοντας ότι για πρώτη φορά ότι το «έργο αυτό του αγωγού
προς την Ελλάδα είναι τεχνικά δυνατό και, σε αντίθεση µε ό,τι πιστεύαµε µέχρι τώρα, το κόστος
δεν είναι τόσο υψηλό».
Παράλληλα οι ενδείξεις για ανακάλυψη και νέων κοιτασµάτων φυσικού αερίου στην ισραηλινή
ΑΟΖ θα δώσει νέα ώθηση στις έρευνες που γίνονται στην περιοχή και ενισχύει και τη θέση της
Λευκωσίας, καθώς εκκρεµεί ο νέος γύρος αδειοδοτήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ.
Πέραν αυτών στα καθαρά κατασκευαστικά θέµατα το ΥΠΕΞ µας έχει ενηµερώσει για την πρόθεση
του Υπουργείου Κατασκευών και Στέγασης του Ισραήλ να προσελκύσει εταιρείες µε τεχνογνωσία
4

στην «βιοµηχανική κατασκευή κατοικιών», µε παράλληλη εισαγωγή εξειδικευµένου εργατικού
δυναµικού (έως 1000 άτοµα), ώστε και να αντιµετωπιστεί το οικιστικό πρόβληµα που
αντιµετωπίζει η χώρα και να µεταφερθεί τεχνογνωσία, µέσω της συνεργασίας µε εγχώριες
εταιρείες καθώς σήµερα η στέγη στο Ισραήλ χαρακτηρίζεται από υψηλή τιµή και χαµηλή ποιότητα.
Σε αυτόν το στόχο οι ελληνικές τεχνικές εταιρείες θα µπορούσαν να βοηθήσουν τα µέγιστα.
Θα πρέπει ωστόσο ορισµένα αρνητικά στοιχεία των σηµερινών συνθηκών στην Ελλάδα να
αναστραφούν. Ως τέτοια πολύ ενδεικτικά σηµειώνω την επίλυση του προβλήµατος έκδοσης και
γενικευµένης αποδοχής των εγγυητικών επιστολών των ελληνικών τραπεζών (ήδη ως ΣΑΤΕ
βρισκόµαστε σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων για την
ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού προγράµµατος έκδοσης ε.ε. προς τις ελληνικές τεχνικές
επιχειρήσεις), την ένταξη και των κατασκευαστικών επιχειρήσεων στις διατάξεις του αναπτυξιακού
νόµου, ειδικά σε εκείνες που προβλέπεται διευκόλυνση στην αντικατάσταση του µηχανολογικού
εξοπλισµού, την εγχώρια στήριξη του κλάδου προκειµένου να µην απαξιωθεί περαιτέρω το
παραγωγικό δυναµικό του, την αποµείωση της φορολογικών, ασφαλιστικών κ.α. επιβαρύνσεων
για τα έργα εξωτερικού, τόσο των εταιριών όσο και του προσωπικού τους καθώς και την ενίσχυση
των αεροπορικών συνδέσεων.

Σας ευχαριστώ.
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