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Περιγραφή 

 

Η παρούσα έκθεση εξελίξεων στον εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο δεν συνιστά µία ολοκληρωµένη 
µελέτη των οικονοµικών και λοιπών χαρακτηριστικών του κλάδου. Αποτελεί µία προσπάθεια καταγρα-
φής και ανάλυσης των κυριότερων πρόσφατων τάσεων και προοπτικών, ώστε όλοι οι µετέχοντες σε 
αυτόν να µορφώσουν ταχύτερα µία εγκυρότερη άποψη. Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιούνται τα δε-
δοµένα που συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται οι υπηρεσίες του ΣΑΤΕ, καθώς, επίσης, οι ανακοινώ-
σεις δηµόσιων φορέων, όπως π.χ. η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το Υπουργείο Οικονοµίας 
(ΥΠΟΙΚ), το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (ΥπΥΜΕ∆Ι), η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), 
αλλά και άλλοι αναγνωρισµένοι ιδιωτικοί φορείς (∆/νσεις Μελετών Τραπεζικών Ιδρυµάτων, ΙΟΒΕ, ICAP, 
κ.α). Η ανάλυση στην παρούσα έκθεση βασίζεται σε στοιχεία που ήταν διαθέσιµα ως και τις 
14.02.2012. Οι εκτιµήσεις και απόψεις που διατυπώνονται στην έκθεση δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις 
απόψεις του συνόλου των µελών του Συνδέσµου.  
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καθώς και τα στελέχη - φυσικά πρόσωπα που είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευα-
στών (ΜΕΚ) και αποτελούν στελέχη των εταιρειών - µελών ή των ατοµικών εργοληπτικών επιχειρή-
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1. Γενικές ∆ιαπιστώσεις  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το ΑΕΠ 
της Ελλάδας συρρικνώθηκε το 2011 κατά 6,8%. 
Στο Α’ τρίµηνο του 2011 µειώθηκε κατά 8%, 
στο Β΄ τρίµηνο κατά 7,3%, στο Γ’ τρίµηνο κατά 
5% και στο ∆΄ τρίµηνο 2011 µειώθηκε κατά 7%. 
Υπενθυµίζεται ότι οι επίσηµες προβλέψεις τοπο-
θετούσαν την ύφεση για το 2011 στο 5,5%.   

Σε ό,τι αφορά το 2012, το ΥΠΟΙΚ προβλέπει 
ύφεση σε επίπεδα άνω του 3,5%, ενώ στα ίδια 
επίπεδα κινούνται οι εκτιµήσεις της “τρόικας”.  

Με δεδοµένο ότι το ΑΕΠ µειώθηκε κατά 0,15% 
το 2008, κατά 3,3% το 2009 και κατά 3,4% το 
2010 (µε βάση τα αναθεωρηµένα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ), η Χώρα διανύει εφέτος το πέµπτο 
συνεχόµενο έτος ύφεσης. 

Η δραµατική επιδείνωση στην ελληνική οικονο-
µία αποδίδεται επισήµως, κυρίως, στο «πάγω-
µα» των ιδιωτικών και δηµόσιων επενδύσεων, 
καθώς και στη δραστική συρρίκνωση της κατα-
ναλωτικής ζήτησης. Στον αντίποδα, το αντι-
στάθµισµα από την αύξηση των εξαγωγών και 
τη µείωση των εισαγωγών αποδείχθηκε περιο-
ρισµένης εµβέλειας. 

Σε νέο επίπεδο-ρεκόρ, στο 20,9%, εκτοξεύθηκε 
η ανεργία τον περασµένο Νοέµβριο, από 18,2% 
τον προηγούµενο µήνα, πάντα σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς η βαθιά ύφεση και 
τα µέτρα λιτότητας οδηγούν σε δραµατική συρ-
ρίκνωση της απασχόλησης. Ο αριθµός των α-
νέργων ξεπέρασε το 1 εκατοµµύριο και διαµορ-
φώθηκε σε 1.029.587 άτοµα.  

Αντίθετα, ο πληθωρισµός κινείται πτωτικά, µε 
τον Γενικό ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή να πα-
ρουσιάζει αύξηση 3,1% κατά το δωδεκάµηνο 
Φεβρουαρίου 2011 – Ιανουαρίου 2012, έναντι 
αύξησης 4,9% του προηγούµενου δωδεκαµήνου.  

Βασικές αιτίες της αυξηµένης κρισιµότητας στην 
οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονοµία, απο-
τελούν, κατά τις εκτιµήσεις και του ΣΑΤΕ,:  

- η ατολµία/αδυναµία εφαρµογής των αναγκαί-
ων αναπροσαρµογών του δηµοσίου τοµέα (κα-
τάργηση περιττών φορέων, αποκρατικοποιήσεις, 
συνέχιση διαβλητών διαδικασιών προσλήψεων, 
ισοπεδωτικές οριζόντιες µειώσεις στις αµοιβές 
των δηµοσίων λειτουργών),  

  

Νέα εργαλεία για ενισχυµένη ανταγωνιστικό-
τητα στην Ευρωζώνη (1/2) 

 
Η επιλογή µιας «δηµοσιονοµικής υποτίµησης» ως 
εργαλείου για τις Xώρες που αντιµετωπίζουν προ-
βλήµατα ανταγωνιστικότητας, τα οποία οδηγούν σε 
επίµονα ελλείµµατα του ισοζυγίου τρεχουσών συ-
ναλλαγών, συζητείται σε κοινοτικό επίπεδο. Σε 
σχετική ανάλυση της ΕΚΤ, που περιλαµβάνεται στο 
Μηνιαίο Οικονοµικό ∆ελτίο, υπογραµµίζεται η σκο-
πιµότητα εφαρµογής του νέου εργαλείου δεδοµέ-
νου ότι η υποτίµηση της ονοµαστικής συναλλαγµα-
τικής ισοτιµίας των Χωρών που µετέχουν σε νοµι-
σµατικές ζώνες δεν είναι δυνατή, και η ανταγωνι-
στικότητά τους θα πρέπει να ανακτηθεί µε εγχώρια 
µέσα. Αυτό απαιτεί µεταρρυθµίσεις για την ενίσχυ-
ση της παραγωγικότητας και προσαρµογή των 
σχετικών τιµών, ιδίως συγκράτηση των πραγµατι-
κών µισθολογικών αυξήσεων. 
H δηµοσιονοµική υποτίµηση είναι οιονεί υποτίµηση 
της ονοµαστικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας η ο-
ποία συντελείται µέσω του φορολογικού συστήµα-
τος, ειδικότερα µε αύξηση των φόρων επί των 
εισαγωγών και µείωση των φόρων επί των εξαγω-
γών, µε αποτέλεσµα να αλλάζουν οι σχετικές τιµές 
εγχώριων-ξένων αγαθών. Στην πράξη, αυτό µπορεί 
να επιτευχθεί έµµεσα µε την περικοπή φόρων που 
αυξάνουν το κόστος της παραγωγής, όπως οι ερ-
γοδοτικές εισφορές ή οι φόροι εισοδήµατος των 
επιχειρήσεων, και άρα επηρεάζουν και το κόστος 
των εξαγωγών. 
Η περικοπή αυτή χρηµατοδοτείται µε την αύξηση 
του ΦΠΑ (δεδοµένου ότι οι εξαγωγές έχουν µηδε-
νικό συντελεστή) ή των φόρων ακίνητης περιουσί-
ας. Ωστόσο, λόγω του ετεροχρονισµού της είσπρα-
ξης των εσόδων και της διαφορετικής ταχύτητας 
απόκρισης, είναι δυνατόν να υπάρξει βραχυχρόνια 
απώλεια εσόδων, ακόµη και στην περίπτωση µιας 
φορολογικής µεταρρύθµισης µε ουδέτερη επίδραση 
στον προϋπολογισµό, η οποία θα προκαλούσε δυ-
σχέρειες σε χώρες που αντιµετωπίζουν βραχυπρό-
θεσµες δηµοσιονοµικές πιέσεις. Εξάλλου, η αναλο-
γία µε µια µεταβολή της ονοµαστικής ισοτιµίας δεν 
είναι απόλυτη, διότι η δηµοσιονοµική υποτίµηση 
δεν συνοδεύεται από αύξηση της εγχώριας προ-
σφοράς χρήµατος. 
Η θεωρητική ανάλυση, επισηµαίνουν οι αναλυτές 
της τράπεζας, συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι η 
δηµοσιονοµική υποτίµηση µπορεί να βοηθήσει 
στην ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας. Αν το 
σύστηµα φορολόγησης στην «πηγή» αντικαταστα-
θεί µε τη φορολόγηση στον «προορισµό», λ.χ. εάν 
αντικατασταθεί η φορολόγηση του εισοδήµατος 
από εργασία ή του εισοδήµατος των επιχειρήσεων 
µε ΦΠΑ ή µε φόρους επί των πωλήσεων, οδηγεί σε 
άµεση δηµοσιονοµική υποτίµηση.  
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Ελληνικά διδάγµατα από την κρίση  της ΕΖ 
 
Σε άρθρο του ∆ιοικητή της ΤτΕ στην εφηµερίδα 
F.T. αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά που 
θα πρέπει να έχει το νέο πρόγραµµα δηµοσιονοµι-
κής προσαρµογής που διαπραγµατεύεται η Ελλάδα 
µε την τρόικα: Πρώτον, πρέπει να εφαρµοστούν 
γρήγορα τολµηρές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, 
µεγάλου βεληνεκούς αποκρατικοποιήσεις και απο-
τελεσµατικά µέτρα για την καταπολέµηση της φο-
ροδιαφυγής. ∆εύτερον, η δηµοσιονοµική προσαρ-
µογή πρέπει να γίνει κατά τα δύο τρίτα µε µειώσεις 
των δηµόσιων δαπανών, ώστε να µειωθεί το ποσο-
στό τους στο εθνικό εισόδηµα και να δοθούν τα 
περιθώρια για την άνθηση των εξαγωγών. Τρίτον, 
καθώς θα ξαναρχίζει η ανάπτυξη και θα αυξάνονται 
τα δηµόσια έσοδα, πολλές από τις πρόσφατες αυ-
ξήσεις φόρων θα µπορούν µετά να αντιστραφούν.  
Η οικονοµία βρίσκεται για πέµπτο έτος σε ύφεση, 
το ποσοστό ανεργίας διογκώνεται, τα δηµοσιονοµι-
κά και εξωτερικά ελλείµµατα παραµένουν µεγάλα 
και οι Έλληνες δανειολήπτες παραµένουν αποκλει-
σµένοι από τις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές. 
Αυτό δεν προβλεπόταν στο πρόγραµµα που συµ-
φωνήθηκε τον Μάιο του 2010, σύµφωνα µε το 
οποίο η Ελλάδα θα επέστρεφε στην ανάπτυξη και 
στις αγορές το 2012. Και αυτό για τέσσερις λόγους: 
Πρώτον, η εφαρµογή πολλών µέτρων του προ-
γράµµατος ήταν αργή και µη αποδοτική. ∆εύτερον, 
τα µέτρα προσαρµογής στην Ελλάδα το περασµένο 
έτος ήταν κατά 60% από την πλευρά  της αύξησης 
των εσόδων (κυρίως των φορολογικών) και κατά 
40% από την πλευρά των µειώσεων δηµοσίων 
δαπανών, ενώ η εµπειρία δείχνει ότι τα προγράµ-
µατα δηµοσιονοµικής προσαρµογής που βασίζονται 
στις µειώσεις δαπανών προκαλούν µικρότερη συρ-
ρίκνωση της οικονοµίας σε σχέση µε αυτά που 
βασίζονται σε αυξήσεις της φορολογίας. Αυτή η 
πολιτική µείωσε τα κίνητρα των επιχειρήσεων για 
επενδύσεις, περιορίζοντας την (µετά τη φορολογία) 
απόδοση των επενδύσεων, προκάλεσε αβεβαιότητα 
για την πολιτική, µείωσε τα (µετά τη φορολογία) 
εισοδήµατα περιορίζοντας την ιδιωτική κατανάλω-
ση, ενώ το ποσοστό των δηµοσίων δαπανών πα-
ρέµεινε πάνω από το 50% του ΑΕΠ. Επιπλέον, 
µειώθηκαν πολύ οι δηµόσιες επενδύσεις, οι οποίες 
είναι ένας βασικός παράγοντας για τη µελλοντική 
οικονοµική ανάπτυξη της Χώρας. Τρίτον, το µεγάλο 
µέγεθος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής δεν την 
καθιστούσε εύκολη, καθώς η προσαρµογή για τα 
ελληνικά νοικοκυριά ήταν διπλάσια σε σχέση µε 
την προσαρµογή των ιρλανδικών νοικοκυριών και 
υπερδιπλάσια από τα πορτογαλικά νοικοκυριά. 
Τέταρτο, η Ελλάδα δεν προχώρησε µόνο σε µεγα-
λύτερη προσαρµογή από την Ιρλανδία και την 
Πορτογαλία, αλλά και η οικονοµία της συρρικνώ-
θηκε περισσότερο για κάθε ποσοστιαία µονάδα 
προσαρµογής, λόγω του ότι η ελληνική οικονοµίας 
είναι σχετικά κλειστή.  

Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ (24.01.2012)  

 

- η επί τριετία αδυναµία συγκρότησης ενός α-
ξιόµαχου και αξιόπιστου φορολογικού µηχανι-
σµού που θα µειώσει την φοροδιαφυγή και την 
φοροαποφυγή, ενώ θα εισπράττει τους επιβαλ-
λόµενους  φόρους χωρίς να µετακυλύει στο 
µέλλον την είσπραξή τους, είτε µε αλλεπάλλη-
λες ρυθµίσεις, είτε µε συνεχείς παρατάσεις όλων 
τις φορολογικών υποχρεώσεων,   

- η επί διετία αδυναµία αξιοποίησης των δε-
σµευµένων πόρων του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση 
έργων υποδοµής και άλλων δράσεων κατά της 
ανεργίας, 

- η αδυναµία διοχέτευσης ρευστότητας στην 
αγορά.  

Οι υστερήσεις της εγχώριας πολιτικής µεγέθυ-
ναν την αναξιοπιστία της Ελλάδος στο εξωτερι-
κό, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στην δυ-
σκολία χρηµατοδότησης των παραγγελιών των 
εγχώριων επιχειρήσεων από την αλλοδαπή, που 
σε συνδυασµό µε την έλλειψη ρευστότητας 
στην αγορά, λόγω και της ασυνέπειας του δη- 

Νέα εργαλεία για ενισχυµένη ανταγωνιστικό-
τητα στην Ευρωζώνη (2/2) 

 
Αυτό συνήθως δεν έχει µακροπρόθεσµες επιπτώ-
σεις, επειδή η πραγµατική σταθµισµένη συναλλαγ-
µατική ισοτιµία εν τέλει προσαρµόζεται είτε µέσω 
ανατίµησης (στις Χώρες µε καθεστώς ευέλικτης 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας) είτε µέσω του πληθω-
ρισµού (στις Χώρες µε καθεστώς σταθερής συναλ-
λαγµατικής ισοτιµίας, συµπεριλαµβανοµένων εκεί-
νων που µετέχουν σε νοµισµατικές ζώνες). Οικο-
νοµολόγοι υποστηρίζουν, µεταξύ άλλων, ότι ο ΦΠΑ 
µπορεί να επηρεάσει τις διεθνείς εµπορικές συναλ-
λαγές εάν αντικαταστήσει ένα φόρο που προκαλεί 
στρέβλωση ή εάν οι συντελεστές φορολογίας για 
τον τοµέα των εµπορεύσιµων αγαθών και υπηρε-
σιών διαφέρουν στην πράξη από αυτούς που ισχύ-
ουν για την υπόλοιπη οικονοµία. 
Ορισµένες Χώρες της ζώνης του ευρώ ωστόσο 
ξεκινούν από µια αρχική θέση που χαρακτηρίζεται 
από µια υπερτιµηµένη πραγµατική συναλλαγµατική 
ισοτιµία. Στην περίπτωση αυτή, µια δηµοσιονοµική 
υποτίµηση απλώς θα επιτάχυνε την αναγκαία δια-
δικασία προσαρµογής, αλλά δεν θα υποκαθιστούσε 
τις αναγκαίες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. 
Επιπλέον, προσοµοιώσεις µε δυναµικά υποδείγµατα 
ισορροπίας υποδηλώνουν ότι η δηµοσιονοµική 
υποτίµηση θα πρέπει να είναι αρκετά µεγάλη για να 
έχει σηµαντική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα 
και τις διεθνείς εµπορικές συναλλαγές. 

 
Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (24.01.2012)  
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Φοροδιαφυγή και κοινωνική δικαιοσύνη  
 
Το µέγεθος της παραοικονοµίας είναι πολύ µεγάλο 
εάν συγκριθεί µε άλλες προηγµένες οικονοµίες – 
εκτιµάται γύρω στο 25-28% του ΑΕΠ. 
Ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι εάν η Ελλάδα είχε την φορο-
εισπρακτική ικανότητα του µέσου όρου των Χωρών 
του ΟΟΣΑ, τα έσοδα από τους φόρους θα αυξάνο-
νταν περίπου κατά πέντε ποσοστιαίες µονάδες του 
ΑΕΠ και θα οδηγούσαν ήδη σε πρωτογενές πλεό-
νασµα. Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα ακυρώνει 
ουσιαστικά τον όποιο αναδιανεµητικό χαρακτήρα 
του υφιστάµενου φορολογικού συστήµατος. Η 
απόκρυψη εισοδηµάτων είναι ιδιαίτερα υψηλή στα 
µεγάλα εισοδήµατα, όπου συχνά η φοροδιαφυγή 
µετατρέπεται σε φοροαποφυγή µε νοµική κάλυψη. 
Η φοροδιαφυγή ενθαρρύνεται από το ίδιο το φο-
ρολογικό σύστηµα και υποθάλπεται από το πελα-
τειακό κράτος. Η φορολογική νοµοθεσία είναι πο-
λύπλοκη και αφήνει πολλά παράθυρα , οι νόµοι δεν 
εφαρµόζονται σε πολλές περιπτώσεις. Π.χ. Ο νόµος 
για το άνοιγµα των τραπεζικών λογαριασµών ψη-
φίστηκε το 1995 αλλά πρωτοεφαρµόστηκε το 
2010. Οι πρώτοι έλεγχοι των offshore εταιρειών 
άρχισαν µόλις πρόσφατα.  
Στις εφορίες υπάρχει απουσία κινήτρων και κυρώ-
σεων για τους υπαλλήλους, έλλειψη αντικειµενικής 
αξιολόγησης ανεπαρκέστατοι έλεγχοι και αξιοποίη-
ση της τεχνολογίας. Και σε όλα αυτά προστίθεται 
µια αρκετά γενικευµένη διαφθορά. 

 
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ (14.12.2011) – Εκδήλωση ΕΛΙΑΜΕΠ 

 

µοσίου, έχει εκτινάξει την ανεργία σε πρωτοφα-
νή επίπεδα, έχει οδηγήσει στα σκληρά οριζόντια 
µέτρα που περιέχει το νέο µνηµόνιο αλλά, κυ-
ρίως, συντελούν στην καθυστέρηση εγκαθίδρυ-
σης των αναγκαίων συνθηκών ανάκαµψης της 
ελληνικής οικονοµίας, όπως οι ευνοϊκές συνθή-
κες άσκησης υγιούς επιχειρηµατικότητας.  

Συνοπτικά και µέχρι στιγµής, απουσιάζουν οι 
δύο κύριοι άξονες αντιµετώπισης της κρίσης: η 
παροχή ρευστότητας και οι επενδύσεις.  

Αντίθετα, αυτές οι υστερήσεις, ευνοούν την 
διαφθορά αφού πολύ λίγες υγιείς επιχειρήσεις 
µπορούν σε ένα τέτοιο περιβάλλον υπέρµετρης 
γραφειοκρατίας, παντελούς έλλειψης ρευστότη-
τας, θεσµικών, ρυθµιστικών και φορολογικών 
παραλογισµών να επιβιώσουν1 – πόσο µάλλον 

                                                 
1 Ήδη ο αριθµός των επιχειρήσεων που έχει υπαχθεί στο 
άρθρο 99 ή έχει πτωχεύσει σηµειώνει αύξηση, περίπου 20%. 
Σύµφωνα µε στοιχεία από τα Πρωτοδικεία οι πτωχεύσεις το 
2011 ανήλθαν σε 450, ενώ το 2010 ήταν 360, όσες και το 
2009. Επιπλέον, από τα στοιχεία της ICAP εκτιµάται ότι το 
ποσοστό ασυνέπειας (αθέτηση υποχρεώσεων) θα φθάσει 

να αναπτυχθούν, απορροφώντας τµήµα της 
δηµιουργούµενης ανεργίας.     

Την ανησυχία αύξησης των φαινοµένων διαφ-
θοράς εξέφρασαν και οι εργοληπτικές οργανώ-
σεις σε πρόσφατη εκδήλωση σχετική µε την 
ετεροδοσοληψία, στην οποία αποκήρυξαν το 
φαινόµενο, ενώ, µεταξύ άλλων, αναδείχθηκε και 
η αρνητική επίδρασή της στο ύψος και στην 
κατανοµή του Π.∆.Ε.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι παρότι έχουν περάσει 
µόλις 40 ηµέρες από το 2012 ήδη η πρώτη πε-
ρικοπή στο προϋπολογιζόµενο Π.∆.Ε. για το 
έτος 2012 είναι γεγονός αφού µε το νέο µνηµό-
νιο προβλέπεται µείωσή του κατά 400 εκ. €. 

∆εδοµένης της πολλαπλασιαστικής λειτουργίας 
των δηµόσιων επενδυτικών δαπανών αυτή η 
υστέρηση, σε συνέχεια των µειώσεων του 2011, 
θα εξακολουθήσει να έχει δυσµενείς συνέπειες 
στην οικονοµική δραστηριότητα, όπως άλλωστε 
προκύπτει από τα ευρήµατα της έκθεσης, τα 
οποία δείχνουν κατάρρευση του κλάδου.  

Κατά την διάρκεια του Γ’ τριµήνου του 2011 
καταγράφονται τα εξής:  

• ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές (σύνο-
λο) συρρικνώνεται επί 12 συνεχόµενα τρίµη-
να, µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται µειωµένος 
κατά 9,4% έναντι του Γ’ τριµήνου 2010,     

• η συνολική απασχόληση στον κλάδο συρρι-
κνώνεται επί 13 συνεχόµενα τρίµηνα οπότε 
και παρουσιάζεται µειωµένη κατά 24,3%  έ-
ναντι του Γ’ τριµήνου 2010, ήτοι 77,6 χιλιά-
δες, ενώ οι απώλειες θέσεων εργασίας στον 
κλάδο από την αρχή της κρίσης ανέρχονται 
σε 157 χιλιάδες,  

• η συµµετοχή του κλάδου στην δηµιουργία 
του ΑΕΠ, συρρικνώνεται επί 9 συνεχόµενα 
τρίµηνα, µε αποτέλεσµα να καταγράφεται η 
χαµηλότερη τιµή της, τα τελευταία 12 έτη, 
µόλις 3,9%, έναντι 4,8% του Γ’ τριµήνου του 
2010,  

• οι συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις σε κα-
τασκευές παρουσιάζουν µείωση κατά 19,7%  
έναντι του Γ’ τριµήνου 2010, µειούµενες επί 
11 συνεχόµενα τρίµηνα, µε αποτέλεσµα να

                                                                         
φέτος το 14,6%, ήτοι 80.000 επιχειρήσεις από τις περίπου 
500.000 της σχετικής βάσης δεδοµένων, όταν το 2011 ήταν 
10,6% και το 2010 6,1%. (Πηγή: Καθηµερινή) 
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Έκρηξη της ανεργίας στην Ευρωζώνη σε 
προ-ευρώ επίπεδα το ∆εκέµβριο του '11 

 
∆ραµατικές διαστάσεις φαίνεται να λαµβάνει η 
ανεργία στην Ευρωζώνη, καθώς τον τελευταίο 
µήνα του 2011 εκτινάχθηκε στα υψηλότερα επίπε-
δα από την καθιέρωση του ευρώ, την ώρα που οι 
ηγέτες της Ε.Ε. δεσµεύονται να εστιάσουν στη 
δηµιουργία εκατοµµυρίων νέων θέσεων εργασίας 
για να δώσουν µια εκκίνηση στην εξασθενηµένη 
ευρωπαϊκή οικονοµία.  
Το ποσοστό ανεργίας στις 17 χώρες-µέλη της Ευ-
ρωζώνης άγγιξε το ιστορικό υψηλό του 10,4%, 
ποσοστό που είναι το υψηλότερο από τον Ιούνιο 
του 1998, λίγο προτού την καθιέρωση του ευρώ το 
1999, παραµένοντας αµετάβλητο έναντι του Νοεµ-
βρίου, το οποίο όµως αναθεωρήθηκε ανοδικά από 
το αρχικό 10,3%, ενώ αυξήθηκε έναντι του ∆εκεµ-
βρίου του 2010, οπότε είχε διαµορφωθεί στο 10%. 
Αυτό σηµαίνει ότι το ∆εκέµβριο ο αριθµός των 
ανέργων διαµορφώθηκε σε 16,5 εκ. άτοµα, αριθ-
µός αυξηµένος κατά 751.000 άτοµα σε σύγκριση 
µε το ∆εκέµβριο του 2010.  
Η ανεργία στην Ε.Ε. των «27» διαµορφώθηκε στο 
9,9%, στα ίδια επίπεδα µε αυτά του Νοεµβρίου, 
αλλά υψηλότερη από το 9,5% του ∆εκεµβρίου του 
2010. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγρά-
φονται στους «αδύναµους κρίκους» της Ευρωζώ-
νης και ειδικά στις Χώρες που βρίσκονται σε πρό-
γραµµα διάσωσης από την Ε.Ε. και το ∆ΝΤ ενώ τα 
χαµηλότερα βρίσκονται στις Χώρες του «πυρήνα», 
που παρέχουν τη βοήθεια προς τις ασθενέστερες 
οικονοµίες του ευρώ.  
Στην Ελλάδα η ανεργία εκτινάχθηκε στο 19,2% τον 
Οκτώβριο του 2011, σύµφωνα µε τα τελευταία 
διαθέσιµα στοιχεία, καταγράφοντας επίσης το δεύ-
τερο υψηλότερο δείκτη ανεργίας στην Ε.Ε. για 
τους νέους κάτω των 25 ετών, ο οποίος διαµορ-
φώθηκε στο 47,2% µετά την Ισπανία (48,3%).  
Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη 
εξακολουθεί να παρουσιάζει η Ισπανία µε 22,9% το 
∆εκέµβριο του 2011, ενώ στην Πορτογαλία και 
στην Ιρλανδία το ποσοστό ανεργίας διαµορφώθηκε 
στο 13,6% και 14,5% αντίστοιχα.  
Στην Ιταλία το 31% των νέων από 15 έως 24 ετών 
είναι άνεργο, ποσοστό που αποτελεί νέο ιστορικό 
ρεκόρ, ενώ στην Κύπρο η ανεργία έφθασε το ∆ε-
κέµβριο του 2011 στο 9,3% του οικονοµικά ενερ-
γού πληθυσµού, κλείνοντας το χειρότερο έτος 
στην αγορά εργασίας από το 1974. 
Στον αντίποδα το χαµηλότερο ποσοστό ανεργίας 
στην Ευρωζώνη κατέχει η Αυστρία (4,1%).  
Ξεχωριστά στοιχεία από την οµοσπονδιακή υπηρε-
σία εργασίας της Γερµανίας έδειξαν ότι η ανεργία 
στη µεγαλύτερη οικονοµία της Ευρωζώνης υποχώ-
ρησε περισσότερο του αναµενοµένου τον Ιανουά-
ριο, σε νέα χαµηλά 20 ετών, στο 6,7%.  

 
Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (01.02.2012)  

 

 

δοκιµάζουν την χαµηλότερη τιµή τους τα τε-
λευταία 13, τουλάχιστον, έτη, 4 δισ. €,  

• ο δείκτης παραγωγής έργων πολιτικού µηχα-
νικού (δηµόσια έργα) εµφανίζει αύξηση κατά 
3,5 % έναντι του Γ’ τριµήνου του 2010, ύ-
στερα από 11 συνεχόµενες µειώσεις,  

• ο δείκτης παραγωγής οικοδοµικών έργων  
συρρικνώνεται επί 13 συνεχόµενα τρίµηνα, 
µε αποτέλεσµα να είναι µειωµένος κατά 
41,7% έναντι του Γ’ τριµήνου του 2010, 
λαµβάνοντας την χαµηλότερη τιµή από το 
2000, που αντιστοιχεί στο 1/5 του 2005. 

∆ιαπιστώνεται για άλλη µία φορά ότι τα χρονί-
ζοντα προβλήµατα αδιαφάνειας, τα οποία θα 
επιλύονταν µε το νέο θεσµικό πλαίσιο δεν έχουν 
ακόµη ξεπεραστεί ενώ η πολύχρονη καθυστέ-
ρηση επιδρά αρνητικά στις επιχειρηµατικές δρά-
σεις στον κλάδο δυσχεραίνοντας ολοένα και 
περισσότερο την ανταγωνιστικότητα των εγχώ-
ριων τεχνικών εταιρειών.  

Υιοθετώντας το ευµενές σενάριο παραµονής της 
Ελλάδος στο ευρώ και της επιτυχούς κατάληξης 

Απελευθέρωση επαγγελµάτων – Τα οφέλη 
των µεγάλων επιχειρήσεων   

 
Σύµφωνα µε έκθεση του ΚΕΠΕ σε επίπεδο µεγάλων 
επιχειρήσεων τα οφέλη από την απελευθέρωση 
των επαγγελµάτων είναι προφανή αφού θα µπορέ-
σουν να δραστηριοποιηθούν µε µεγαλύτερη άνεση. 
Αντίθετα όµως για τις µικρές και µεσαίες επιχειρή-
σεις η πλήρης απελευθέρωση θα απαιτήσει µια 
περίοδο προσαρµογής. Τούτο διότι οι ΜΜΕ, που 
αποτελούν και τη συντριπτική πλειονότητα των 
ελληνικών επιχειρήσεων, µπορεί να αντιµετωπί-
σουν πρόβληµα αφού θα είναι πολύ δύσκολο µέσα 
σε µια τόσο έντονη οικονοµική κρίση να µπορέ-
σουν να αντιµετωπίσουν τον αυξηµένο έξωθεν 
ανταγωνισµό. 
Σε γενικές γραµµές πάντως τονίζεται ότι η ανταγω-
νιστικότητα των επιχειρήσεων επηρεάζεται σαφώς 
από την υπερρύθµιση της αγοράς που έχουν επι-
βάλει πολυάριθµοι περιορισµοί και ρυθµίσεις στις 
οποίες έχει προχωρήσει το ελληνικό ∆ηµόσιο εµπο-
δίζοντας, και σε κάποιες µορφές αποτρέποντας, 
την υγιή επιχειρηµατικότητα. 
Παράλληλα η γραφειοκρατία και πολύπλοκες διαδι-
κασίες για τη σύσταση και λειτουργία µιας επιχεί-
ρησης και η διατήρηση των τιµών σε υψηλά επίπε-
δα, που είναι αποτέλεσµα κλειστών αγορών και 
επαγγελµάτων, αποτρέπουν τις άµεσες ξένες επεν-
δύσεις προς την Ελλάδα. 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  
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Τριµηνιαίος ∆είκτης Παραγωγής στις  Κατασκευές 
&  Κινητός Μέσος Όρος 3 µηνών
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  Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 

της δηµοσιονοµικής προσαρµογής της Χώρας, η 
µεσοπρόθεσµη προοπτική του κλάδου διαγρά-
φεται θετική, αφού για να πετύχει η ελληνική 
προσπάθεια απαιτείται, όπως πλέον όλοι αποδέ-
χονται, να υπάρξει αναπτυξιακή προοπτική στην 
οικονοµία, ως βασική προϋπόθεση για την µα-
κροπρόθεσµη µείωση του χρέους. Κεντρικό ρό-
λο σε αυτήν την προοπτική θα κληθούν να δια-
δραµατίσουν οι δηµόσιες επενδύσεις υποδοµής, 
είτε από εθνικούς πόρους, είτε µέσω του ΕΣΠΑ 
και άλλων διαρθρωτικών ταµείων, οι οποίοι θα 
πρέπει να διοχετευτούν και σε µεσαία και µικρά 
έργα υποδοµής, µε άµεση απορρόφηση και 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα. Σε µία τέτοια 
προοπτική η ελληνική οικονοµία έχει ανάγκη να 
στηριχθεί σε υγιείς ελληνικές τεχνικές εταιρείες, 
κάθε µεγέθους και δυναµικότητας, οι οποίες θα 
δραστηριοποιούνται σε ένα θεσµικά θωρακισµέ-
νο, χωρίς αδιαφάνεια, περιβάλλον.  

Από τα διαθέσιµα στοιχεία καταγράφεται:   

- µείωση κατά 28,2% του πλήθους των νέων 
δηµοπρασιών προϋπολογισµού άνω των 2 εκ. 
€ κατά το 2011 (370 έργα, προϋπολογισµού 
3,5 δισ. €) έναντι του 2010 (516 έργα, προϋ-
πολογισµού 3,5 δισ. €), µε αµετάβλητο τον 
συνολικό προϋπολογισµού,  

- πρωτοφανής µείωση των παραγγελιών ιδιω-
τικών έργων όπως αυτές µετριούνται από τον 
όγκο των οικοδοµικών αδειών, ο οποίος το Α’ 
δεκάµηνο του 2011 ανήλθε σε µόλις 18,4 εκ. 
m3, δηλαδή, την χαµηλότερη τιµή των τε-
λευταίων τριάντα ένα ετών, µε δεύτερη χα-
µηλότερη αυτή του 2010 µε 29 εκ. m3,  

- σηµαντικότατη αύξηση του ποσοστού των 
εργοληπτικών εταιρειών 3ης έως 7ης τάξης 
που εµφανίζουν ζηµίες κατά το 2010 έναντι 
του 2009, 29,3% του συνόλου έναντι 17,2%,  

- επιδείνωση του µέσου µεγέθους των βρα-
χυπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά 6,2% το 
2010 έναντι του 2009 – από 8,4 εκ. € σε 9,0 
εκ. €, µε αποτέλεσµα, κάθε εταιρεία των τά-
ξεων 3η – 7η του ΜΕΕΠ, κατά µέσο όρο, να 
χρωστά 11,8 εκ. € το 2010 έναντι 10,8 εκ. το 
2009, αύξηση 9,2%.  

- Μείωση του µέσου κύκλου εργασιών των 
εταιρειών 3ης – 7ης τάξης του ΜΕΕΠ κατά 
16,4% το 2010/2009, από 12,1 εκ. € σε 10,1 
εκ. €. 

2. Σύνολο κλάδου (δηµόσια & ιδιωτικά έρ-
γα)  

2.1 ∆είκτης Παραγωγής στις Κατασκευές2   

Η ανάλυση, βάσει του δείκτη παραγωγής στις 
κατασκευές, τον οποίο η ΕΛΣΤΑΤ καταρτίζει 
από το 2000 και ανακοινώνει από τον Ιούλιο 
του 2006, αναδεικνύει διαρκή πτωτική τάση της 
συνολικής κατασκευαστικής δραστηριότητας, 
από την αρχή του 2003 ως και το 2005, µε τη 
µείωση να φτάνει, σε ετήσιο ρυθµό, ως 50,3% 
(Β’ τρίµηνο 2005/Β’ τρίµηνο του 2004).  

Το 2006 η κατασκευαστική δραστηριότητα στα-
θεροποιείται στα, µέχρι τότε, χαµηλότερα επί-
πεδα δραστηριότητας της εξεταζόµενης περιό-
δου, ενώ από το 2007 έως και το Γ’ τρίµηνο 
του 2008, διαπιστώνεται ελαφρά ανοδική τάση.  

Έκτοτε η συνολική παραγωγή στις κατασκευές 
δοκιµάζει εκ νέου αλλεπάλληλες µειώσεις, οι 
οποίες από το Γ’ τρίµηνο του 2009 έως και το Γ’ 
τρίµηνο του 2010 βαίνουν διαρκώς εντεινόµε-
νες, από -19,8% Γ’ τρίµηνο 2009/08 µέχρι -
36,7% το Γ’ τρίµηνο 2010/09), ενώ στα επόµε-
να τρία τρίµηνα η µείωση σταθεροποιείται στα 
µέγιστα αυτά επίπεδα, -33% το ∆’ τρίµηνο 
2010/09, -37,3% το Α’ τρίµηνο 2011/10 και -
35% το Β’ τρίµηνο 2011/10.  

                                                 
2  Στόχος του ∆είκτη Παραγωγής στις Κατασκευές είναι η 
µέτρηση των  αλλαγών στον όγκο της παραγωγής κατα-
σκευών σε σύντοµα και τακτικά διαστήµατα. Ο δείκτης αυ-
τός παρέχει ένα µέσο µέτρησης της τάσης όγκου της προ-
στιθεµένης αξίας σε τιµές κόστους συντελεστών σε µια δε-
δοµένη περίοδο αναφοράς.  
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Απασχολούµενοι στις Κατασκευές - Γ' Τριµηνο 
(σε χιλιάδες)
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   Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 

Σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα οικονοµικής 
συγκυρίας του ΙΟΒΕ (Ιανουάριος 2012) για λογα-
ριασµό της ΕΕ ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδο-
κιών στις Κατασκευές υποχωρεί στις 36,4 µονάδες, 
υψηλότερα από την αντίστοιχη περσινή τιµή του, 
29,1, χαµηλότερα ωστόσο από την τιµή του ∆ε-
κεµβρίου, 40,7. Η Οι προσδοκίες για το πρόγραµµα 
εργασιών παραµένουν απογοητευτικές, µε τη πτώ-
ση του συνολικού δείκτη να εκπορεύεται από τις 
επιδεινούµενες προβλέψεις για την απασχόληση 
στον κλάδο. 9 στις 10 επιχειρήσεις προβλέπουν 
πτώση στο πρόγραµµα εργασιών το προσεχές τρί-
µηνο, ενώ 2 στις 3 επιχειρήσεις κρίνουν ως µειω-
µένη την τρέχουσα πορεία εργασιών, ενώ µόλις το 
8% δηλώνει ότι δεν αντιµετωπίζει προσκόµµατα 
(χαµηλή ζήτηση, ανεπαρκής χρηµατοδότηση κ.α.) 
στην λειτουργία του. Οι µήνες εξασφαλισµένης 
δραστηριότητας περιορίζονται στους 6,8 από 8,2 
καταγράφοντας νέο ιστορικά χαµηλό ρεκόρ.   

Πηγή: ΙΟΒΕ 

 

Κατά το Γ’ τρίµηνο του 2011 η τιµή του δείκτη 
παραγωγής στις κατασκευές µειώνεται µε πολύ 
ηπιότερο ρυθµό, -9,4%, έναντι της αντίστοιχης 
του 2010, λόγω της ελαφριάς αύξησης της τι-
µής του δείκτη των δηµοσίων έργων, η οποία 
ωστόσο δεν είναι ικανή να αποτρέψει την πα-
ρατεταµένη ύφεση στον κλάδο, η οποία ανα-
δεικνύεται από την επί 12 συνεχόµενα τρίµηνα 
µείωση της τιµής του δείκτη παραγωγής στις 
κατασκευές γεγονός που αποδίδεται, τόσο στις 
αρνητικές µεταβολές στην αγορά των ιδιωτικών 
έργων, όσο και σε αυτές που παρατηρούνται 
στον χώρο των δηµοσίων έργων.    

 

2.2  Απασχολούµενοι στις Κατασκευές3  
Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ διαπιστώνεται ότι  
από το Γ΄ τρίµηνο του 2007, οπότε ο κλάδος 
απασχόλησε τους περισσότερους εργαζοµένους, 
402 χιλ., ξεκίνησε µια διαρκής συρρίκνωση του 
µεγέθους της απασχόλησης για να φτάσει στις 
241,8 χιλ. το Γ’ τρίµηνο του 2011, δηλαδή, µία 
σωρευτική απώλεια, 160 χιλιάδων θέσεων ερ-
γασίας, περίπου όµοια, δηλαδή, µε την απώλεια 
των θέσεων εργασίας που οφείλεται στην έναρ-
ξη της κρίσης το από το Γ’ τρίµηνο του 2008, 
ύψους 157 χιλιάδων θέσεων εργασίας.  

                                                 
3 Τονίζεται ότι στο µέγεθος της άµεσης απασχόλησης που 
παρουσιάζεται δεν περιλαµβάνεται το µελετητικό δυναµικό, 
το οποίο αριθµεί, περίπου, 10.300 ενεργούς µελετητές.  

Μεγαλύτερη µείωση στους απασχολούµενους 
στον κλάδο - 31,4 χιλιάδες - σηµειώνεται κατά 
Α’ τρίµηνο του 2011, σε σύγκριση µε την τιµή 
του ∆’ τριµήνου του 2010, ωστόσο σε ετήσια 
βάση η µείωση του πιο πρόσφατου Γ’ τριµήνου 
2011/2010 είναι ακόµη υψηλότερη, 24,3%, δη-
λαδή, ένας στους τέσσερις απασχολούµενους 
στις κατασκευές προ ενός έτους είναι σήµερα 
άνεργος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η καταγεγραµ-
µένη απασχόληση στον κλάδο ήδη από το Α’ 
τρίµηνο του 2011 είναι η χαµηλότερη από το 
1998 και µετά, οπότε και ο ΣΑΤΕ διαθέτει στοι-
χεία.   

Σε ετήσια βάση η απασχόληση στον κατασκευ-
αστικό κλάδο µειώνεται για 13 συνεχόµενα τρί-
µηνα, ενώ οι µειώσεις των εννέα τελευταίων 
τριµήνων είναι διαρκώς εντεινόµενες, από -
5,5% το Γ’ τρίµηνο του 2009/08, ακολουθούν 
κατά σειρά, -5,9%, -7,4%, -10%, -15,3%, -
18,0%, -21,5%, -21% και -24,3% το Γ’ τρίµηνο 
του 2011/10.  

Αυτές οι διαπιστώσεις αναδεικνύουν ότι το ζή-
τηµα της αυξηµένης ανεργίας στον κλάδο όχι 
µόνο έχει από καιρό λάβει µη αναστρέψιµη τά-
ση, όπως επανειληµµένα έχει επισηµανθεί από 
τον ΣΑΤΕ, αλλά οξύνεται διαρκώς, µε αποτέλε-
σµα τέσσερις στους δέκα απασχολούµενους 
στον κλάδο το φθινόπωρο του 2008 να έχει 
οδηγηθεί µόνιµα, πλέον, εκτός των κατασκευών.   
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Αυτό σηµαίνει απαξίωση εξειδικευµένου και κα-
ταρτισµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, ση-
µαίνει απαξίωση των επενδύσεων των εταιρειών 
αλλά και του δηµοσίου για την ανάπτυξη ικανών 
επαγγελµατιών τεχνικών κατασκευής, µέσω 
προγραµµάτων µαθητείας ή εκµάθησης στην 
πράξη.  

Το γεγονός αναδεικνύεται και από το ότι χρειά-
στηκαν δέκα και πλέον έτη για να απορροφήσει 
ο κλάδος 100.000 παραπάνω απασχολούµενους 
κατά την διάρκεια των ετών 1998 (295.000 πε-
ρίπου απασχολούµενοι) -2008 (400.000), αλλά 
µόλις τρία έτη για να χαθούν 157.000 θέσεις 
εργασίας.  

 

2.3. Συµβολή του κλάδου στην Ελληνική 
Οικονοµία 

Οι κατασκευές αποτελούν έναν από τους σηµα-
ντικότερους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας 
αφού κατά µέσο όρο την περίοδο 2000-2004  
συµµετείχαν κατά περίπου 7% στη διαµόρφωση 
του ΑΕΠ και πάνω από 8% στην συνολική απα-
σχόληση. Ωστόσο, η συνολική συµβολή του 
κλάδου, άµεση και έµµεση, υπερβαίνει το 15% 
του ΑΕΠ και το 17% της απασχόλησης. 

Παράλληλα, η  συµβολή  του  τοµέα  στην  α-
νάπτυξη  της  Χώρας  είναι  καθοριστική, λόγω  
των  ισχυρών  διασυνδέσεών  του  µε βασικούς  
βιοµηχανικούς  και   άλλους κλάδους  (µεταλ-
λουργίας,  µη  µεταλλικών ορυκτών, ηλεκτρο-
λογικού υλικού,  ξύλου,  προϊόντων  από  µέ-
ταλλο,  µεταφορών, εµπορίου  κ.τ.λ.)  και  της  
σηµαντικής  αναπτυξιακής του διάστασης.  

Σηµαντική είναι η συµβολή των κατασκευών 
στις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 
αφού, ως και το 2007, είναι υπεύθυνες για πε-
ρισσότερες από τις µισές επενδύσεις, ξεπερνώ-
ντας σηµαντικά τις υπόλοιπες κατηγορίες επεν-
δύσεων (µηχανήµατα εξοπλισµός, κ.λ.π.).  

 
2.3.1 Α.Ε.Π.   

Εστιάζοντας στα πρόσφατα αναθεωρηµένα 
στοιχεία του ΑΕΠ διαπιστώνονται τρία µοτίβα 
διαχρονικής εξέλιξης της συµµετοχής του κατα-
σκευαστικού κλάδου στην δηµιουργία του ΑΕΠ 
της Χώρας κατά την τελευταία δωδεκαετία:  

α) διαχρονική ελαφριά αύξηση της σχετικής ση-
µαντικότητας του κλάδου τα έτη 2000 – 2001 
µε µέγιστη τιµή την συµβολή κατά 9% στην 
δηµιουργία του ΑΕΠ της χώρας το ∆’ τρίµηνο 
του 2001,  

β) διαχρονική ελαφριά αύξηση της συµµετοχής 
του κλάδου στην δηµιουργία του ΑΕΠ, από 
5,1% το Α΄ τρίµηνο του 2002 σε 8,8% του 
ΑΕΠ το ∆’ τρίµηνο 2006, µε µέση τιµή περιόδου 
6,8% και  

γ) ταχεία και διαρκής συρρίκνωση της συµβολής 
των κατασκευών στην δηµιουργία του ΑΕΠ από 
το 8,8% του ∆’ τριµήνου του 2006 σε 3,9% το 
Γ’ τρίµηνο του 2011, µέση τιµή περιόδου 5,7%.  

Αυτή η ταχεία επιδείνωση της σχετικής σηµα-
ντικότητας των κατασκευών, µόλις ελάχιστα έτη 
µετά το κατασκευαστικό θαύµα των ολυµπια-
κών αγώνων και των µεγάλων έργων υποδοµής, 
επιδρά αρνητικά σε όλο το φάσµα της εθνικής 
οικονοµίας, δεδοµένων των ισχυρών διασυνδέ-
σεών του µε βασικούς βιοµηχανικούς και λοι-
πούς κλάδους της οικονοµίας και της σηµαντι-
κής αναπτυξιακής του διάστασης.  

Με τα δεδοµένα αυτά, που έχουν αναλυτικά  
παρουσιαστεί στις εκδόσεις του ΣΑΤΕ η κρίση 
στον κλάδο σηµατοδοτεί και την κρίση σε ολό-
κληρη την οικονοµία. Άλλωστε, γι’ αυτούς τους 
λόγους, ο κατασκευαστικός τοµέας χρησιµοποι-
ήθηκε διεθνώς και ευρέως για την αντιµετώπιση 
της οικονοµικής κρίσης. Αυτό έγινε αντιληπτό 
εσχάτως και από τα ευρωπαϊκά όργανα που υ-
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Απώλειες θέσεων εργασίας Γ' Τριµ. 2008- Γ΄τριµ. 2011
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ποδεικνύουν µε τις αποφάσεις τους την ανάγκη 
τόνωσης των επενδύσεων υποδοµής στην Ελ-
λάδα, στην οποία παρά το γεγονός ότι σειρά 
επενδύσεων έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευ-
ταία έτη µε τη βοήθεια της ΕΕ, υπολείπεται α-
κόµη σηµαντικά.   

 

2.3.2 Απασχόληση    

Άµεση συνέπεια των ανωτέρω εξελίξεων είναι 
και η διαρκώς µειούµενη συµµετοχή του κλάδου 
στα µεγέθη της συνολικής απασχόλησης, ιδιαί-
τερα κατά τα τρία τελευταία έτη.   

Συγκεκριµένα, ο κλάδος απασχολεί από το 2003 
άνω του 8% των συνολικά απασχολουµένων 
στην Χώρα, προσεγγίζοντας το 9% το Γ’ τρίµη-
νο του 2007. Έκτοτε, η ποσοστιαία συµµετοχή 
της απασχόλησης στις κατασκευές βαίνει µειού-
µενη καταλήγοντας το Γ΄ τρίµηνο του 2011 στο 
χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων, τουλάχι-
στον, δεκατριών ετών, 5,9%.  

Αξιοσηµείωτη είναι η επισήµανση περί της ρα-
γδαίας µείωσης της σχετικής σηµαντικότητας 
της απασχόλησης στον κλάδο, συγκριτικά µε 
άλλους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας 
στην Ελλάδα.  

Αναλυτικότερα, διαπιστώνεται ότι οι περισσότε-
ρες απώλειες θέσεων εργασίας κατά την διάρ-
κεια των 36 τελευταίων µηνών που διαρκεί η 
κρίση (Γ’ τρίµηνο του 2008 – Γ’ τρίµηνο 2011) 
εντοπίζονται στον κατασκευαστικό κλάδο, 157 
χιλ., ακολουθεί η µεταποίηση µε 123,6 χιλ. θέ-

σεις εργασίας και έπονται µε λιγότερες απώλειες 
κλάδοι όπως οι χονδρικό – λιανικό εµπόριο και 
επισκευή οχηµάτων 85,3 χιλ. θέσεις εργασίας.  

Και ενώ στο κλάδο των κατασκευών χάνονται 
τους τελευταίες 36 µήνες 4.361 θέσεις εργασίας 
κάθε µήνα, δεν έχει εκδηλωθεί καµία έµπρακτη 
πολιτική στήριξης της απασχόλησης  στον κλά-
δο.  

Αντίθετα, επιλέγεται η στήριξη, είτε µε την επι-
χορήγηση ασφαλιστικών και άλλων εισφορών, 
είτε µε την στήριξη των πωλήσεων, είτε µε την 
υπαγωγή τους στις διατάξεις του νέου επενδυ-
τικού νόµου, άλλων, πολύ λιγότερο σηµαντικών, 
κλάδων δραστηριότητας, η στήριξη των οποίων 
σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να σηµατοδο-
τήσει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.  

 

2.3.3 Επενδύσεις  

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 
έχοντας ήδη διαγράψει έντονα αρνητική τροχιά 
κατά την διετία 2008-2009, παρουσίασαν περαι-
τέρω µεγάλη υποχώρηση το 2010 και το 2011 
διαδραµατίζοντας κρίσιµο ρόλο στην επιδείνωση 
της ύφεσης.  

Συγκεκριµένα, οι συνολικές εγχώριες ακαθάρι-
στες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου µε αφετηρία 
το Β’ τρίµηνο του 2007 (13,8 δισ. €)  έχουν 
εισέλθει σε αρνητική τροχιά, η οποία ειδικά από 
το Β’ τρίµηνο του 2010 επιδεινώνεται ολοένα 
και περισσότερο, από -13% το Α’ τρίµηνο 
2010/2009 σε -23% το Α’ τρίµηνο του 2011/10, 

% Συµµετοχή Απασχόλησης στις Κατασκευές στην 
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ενώ τα επόµενα δύο τρίµηνα ο ρυθµός µείωσης 
των επενδύσεων επιβραδύνεται σε -18% και -
15%, για την περίοδο Β’ τρίµηνο 2011/10 και Γ’ 
τρίµηνο 2011/10, αντίστοιχα, καταλήγοντας 
στην χαµηλότερη τιµή, των τελευταίων δέκα 
ετών, µόλις 7,21 δισ. €  (τρέχουσες τιµές).  

Η µεγάλη υποχώρηση των ακαθάριστων επεν-
δύσεων παγίου κεφαλαίου αντανακλά κυρίως τις 
αρνητικές εξελίξεις στα µεγέθη των επενδύσεων 
σε κατασκευές από 9,3 δισ. € το ∆΄ τρίµηνο 
του 2006 σε µόλις 4 δισ. € το Γ’ τρίµηνο του 
2011, ενώ ειδικότερα, οι επενδύσεις σε κατοικί-
ες και λοιπές κατασκευές υποχωρούν το Γ΄ τρί-
µηνο του 2011/10 µε ρυθµούς 24% και 16%, 
αντίστοιχα.  

Μέχρι και το Γ΄ τρίµηνο του 2007 η συµµετοχή 
των κατασκευών στις συνολικές επενδύσεις α-
νέρχονταν σε 60%, κατά µέσο όρο. Έκτοτε η 
συµµετοχή τους στις ακαθάριστες επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου βαίνει µειούµενη, (µέση τιµή 
περιόδου 55% του συνόλου), έχοντας ως απο-
τέλεσµα την σηµαντική υποχώρηση του συνολι-
κού µεγέθους των ακαθάριστων επενδύσεων 
πάγιου κεφαλαίου.  

Εντονότερη είναι η µείωση (ετήσια βάση) που 
δοκιµάζουν οι επενδύσεις σε κατοικίες, οι οποίες 
µειώνονται για 17 συνεχόµενα τρίµηνα από το 
Γ’ τρίµηνο του 2007 (5,9 δισ. €) µέχρι και το Γ΄ 
τρίµηνο του 2011 (1,9 δισ. €) ενώ περισσότερο 
ανθεκτικό εµφανίζεται το µέγεθος των επενδύ-
σεων σε άλλες κατασκευές το οποίο µειώνεται 

(ετήσια βάση) για επτά συνεχόµενα τρίµηνα 
από ∆΄ του 2009 (3,4 δις. €) µέχρι το Γ΄τρίµη-
νο του 2011 (2,1 δις. €).   

Συνδυαζόµενες οι τάσεις αυτές των µεγεθών 
αναδεικνύουν την σηµαντική άνοδο στην σχετι-
κή σηµαντικότητα των λοιπών κατασκευών ένα-
ντι των κατοικιών (από 21,6% των συνολικών 
επενδύσεων στις κατασκευές το Γ’ τρίµηνο του 
2007 σε 55% το Β΄ τρίµηνο του 2011 και 52% 
το Γ‘ τρίµηνο του 2011).   

Από αυτά τα στοιχεία των ακαθάριστων επεν-
δύσεων παγίου κεφαλαίου, τα οποία σηµειώνε-
ται ότι εκφράζονται σε τρέχουσες τιµές, γίνεται 
εύκολα αντιληπτό ότι η αποδυνάµωση του κα-
τασκευαστικού κλάδου έχει συµπαρασύρει και 
τις υπόλοιπες κεφαλαιουχικές επενδύσεις στην 

Τριµηνιαία Εξέλιξη Ακαθάριστων Επενδύσεων στις 
Κατασκευές - εκ . € - τρέχουσες τιµές
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   Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 
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Τριµηνιαία Εξέλιξη Συνολικών Ακαθάριστων 
Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου - δισ. €
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Σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα οικονοµικής 
συγκυρίας του ΙΟΒΕ (Ιανουάριος 2012) οι επιχει-
ρηµατικές προσδοκίες στις Κατασκευές ∆.Ε., κινού-
νται χαµηλότερα έναντι αυτών του ∆εκεµβρίου, 
48,6 έναντι 53,9, υπερτερώντας ωστόσο έναντι της 
περσινής αντίστοιχης επίδοσης, 30,4. Οι προβλέ-
ψεις για τις προγραµµατισµένες εργασίες των επι-
χειρήσεων χαρακτηρίζονται εξαιρετικά απαισιόδο-
ξες, (-79), ενώ τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων 
δηλώνουν δυσαρεστηµένα από την τρέχουσα δρα-
στηριότητα. Μόλις µία στις δέκα επιχειρήσεις δεν 
αναφέρει εµπόδια στην λειτουργία της.  

Πηγή: ΙΟΒΕ 

ελληνική οικονοµία αφού βασικό προαπαιτούµε-
νο της αύξησης της ελληνικής παραγωγικότητας 
είναι οι επενδύσεις σε βασικές υποδοµές και 
λοιπές σχετικές δράσεις. 

Ωστόσο αναλυτές εκτιµούν ότι τα κίνητρα για 
νέες επενδύσεις αναµένεται να ενισχυθούν µε-
σοπρόθεσµα λόγω της συµπίεσης του κόστους 
εργασίας σε διευρυνόµενο φάσµα δραστηριοτή-
των της οικονοµίας, των διαθρωτικών αλλαγών 
και της βελτίωσης του θεσµικού πλαισίου 
προώθησης των επενδύσεων.  

 

3. ∆ηµόσια έργα  

3.1 ∆είκτης Παραγωγής Έργων Πολιτικού 
Μηχανικού4   

Η ανάλυση της δηµόσιας κατασκευαστικής δρα-
στηριότητας, βάσει του δείκτη παραγωγής έρ-
γων πολιτικού µηχανικού, αναδεικνύει µια στα-
θερή πτωτική τάση από το µέγιστο της περιό-
δου 2002 που σωρευτικά ξεπερνά  το 60% µέ-
χρι και το 2005. Έκτοτε, η τάση είναι ανοδική 
+17,9% το 2006, +20,6% το 2007 και +13,7% 
το 2008, πλην, όµως, ο δείκτης δεν πετυχαίνει 
τα πολύ υψηλά επίπεδα της περιόδου 2002-04.  
 
 
 

                                                 
4 Ο ∆είκτης Παραγωγής Έργων Πολιτικού Μηχανικού περι-
λαµβάνει το κόστος κατασκευής: αυτοκινητόδροµων, οδών, 
αεροδροµίων, αθλητικών εγκαταστάσεων,  γεφυρών,  ση-
ράγγων,  υπόγειων  διαβάσεων,  αγωγών  µεταφοράς  πε-
τρελαίου  και  φυσικού  αερίου,  δικτύων  παραγωγής  και 
διανοµής ρεύµατος, δικτύων τηλεπικοινωνιών, υδραυλικών 
και λιµενικών έργων, κ.ά. Ο εν λόγω δείκτης προκύπτει  από 
απευθείας   έρευνα   στις   κατασκευαστικές   εταιρείες   και   
µάλιστα   στις   µεγαλύτερες   από   αυτές   και   αναφέρο-
νται   σε   πραγµατοποιηθείσα κατασκευαστική δραστηριό-
τητα. Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τον εν λόγω δείκτη από τον 
Ιούλιο του 2006 και καλύπτει την περίοδο από το 2000 και 
µετά.  

Από το ∆’ τρίµηνο του 2008 καταγράφονται 
έντεκα συνεχόµενες µειώσεις της τιµής του δεί-
κτη µε αποκορύφωµα την µειωµένη, κατά 
31,7%, τιµή του Γ’ τριµήνου του 2010 (96,8) 
έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2009 
(141,8).  

Κατά το Α’ τρίµηνο του 2011 καταγράφεται η 
χαµηλότερη τιµή του δείκτη από το 2000, 59,9 
µειωµένη κατά 26,4% σε σχέση µε την τιµή 
του Α’ τριµήνου του 2010, ενώ κατά το Γ’ τρί-
µηνο του 2011 η τιµή του δείκτη είναι ελαφρά 
αύξηση, σε ετήσια βάση, 3,5% (100,15).     

 

3.2 Νέες δηµοπρασίες δηµόσιων τεχνικών 
έργων 

Θεωρώντας την διαχρονική εξέλιξη των νέων 
δηµοπρασιών των δηµοσίων τεχνικών έργων ως 
ένα δείκτη «παραγγελίας» (το ανάλογο δηλαδή 
που υποδηλώνει για τα ιδιωτικά έργα η διαχρο-
νική εξέλιξη του µεγέθους των οικοδοµικών α-
δειών) και µε βάση τα στοιχεία δηµοπρασιών 
δηµοσίων έργων προϋπολογισµού άνω των 2 
εκατ. € σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, τα ο-
ποία συγκεντρώνει σε βάση δεδοµένων ο ΣΑΤΕ, 
διαπιστώνονται τα εξής: 

√ Κατά το 2011 το πλήθος των νέων δηµο-
πρασιών που προκηρυχθήκαν ανέρχεται σε 
370 έναντι των 516 του 2010, δηλαδή µει-
ωµένο κατά 28,2%.    

√ Ο συνολικός προϋπολογισµός αυτών ανήλθε  
σε 3,5 δισ. €, δηλαδή, στα ίδια επίπεδα του 

Τριµηνιαίος ∆είκτης Παραγωγής Έργων Πολ. 
Μηχ/κου & Κινητός Μέσος Όρος 3 µηνών
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2010 και του 2009, σαφώς µικρότερο από 
τον συνολικό προϋπολογισµό του 2005 και 
2006, 5,8 δισ. € και 7,3 δισ. €, αντίστοιχα.   

√ Το συνδυασµένο αποτέλεσµα, είναι ένας 
υψηλότερος µέσος προϋπολογισµός δηµο-
πρατούµενου έργου κατά το 2011, 9,5 εκ.  
€ έναντι 6,8 εκ. € του 2010.  

Εστιάζοντας στις δηµοπρασίες δηµόσιων έργων 
µε προϋπολογισµό από 2 – 100 εκ. €, εξαιρώ-
ντας, δηλαδή, τα πολύ µεγάλα έργα διαπιστώ-
νονται τα εξής:  

√ Κατά 2011 το πλήθος των νέων δηµοπρα-
σιών ανήλθε σε 362, δηλαδή, µειωµένες κα-
τά 28,8% έναντι του 2010, 516.   

√ Ο συνολικός προϋπολογισµός των έργων 
αυτής της κατηγορίας ανέρχεται σε 3,1 δισ. 
€ έναντι 3,5 δισ. € του 2010. 

√ Η µέση τιµή προϋπολογισµού ανά δηµο-
πρατούµενο έργο, κατά το 2011 (8,4 εκ. €) 
είναι η πιο ψηλή όλης της περιόδου.   

Από την ανάλυση των σχετικών στοιχείων δια-
πιστώνεται η ενδυνάµωση της σχετικής σηµα-
ντικότητας των έργων µικρού και µεσαίου προ-
ϋπολογισµού (2–100 εκ. €) έναντι των έργων 
µεγάλου προϋπολογισµού (άνω των 100 εκ. €), 
κατά τα πρόσφατα έτη αφού το 2011 το 99% 
των δηµοπρασιών αφορά έργα προϋπολογισµού 
µέχρι και 100 εκ. €, απορροφώντας το 89% του 
αντίστοιχου συνολικού προϋπολογισµού, ενώ 
και το 2010 το σύνολο των 516 έργων αφορού-
σε σε έργα προϋπολογισµού έως 100 εκ. €.  

Επισηµαίνεται ότι η τάση που είχε παγιωθεί τα 
έτη 2005-2009 ήταν υπέρ των πολύ µεγάλων 
έργων, πολιτική που επαναλαµβανόµενα είχε 
τονιστεί στις εξαµηνιαίες εκθέσεις του ΣΑΤΕ ότι 
δεν βοηθούσε αποτελεσµατικά στην δηµιουργία 
αναχώµατος της επερχόµενης ύφεσης.     

Αναφορικά, µε το σύνολο των δηµοπρατούµε-
νων έργων επαναλαµβάνεται η διαπίστωση των 
εκθέσεων του ΣΑΤΕ περί ανεπάρκειας του διατι-
θέµενου ποσού που προϋπολογίζεται για τα δη-
µόσια τεχνικά έργα στην Χώρα, αφού ο συνολι-
κός προϋπολογισµός των νέων δηµοπρασιών 
κατά το 2011 ανήλθε σε ποσό υποδιπλάσιο του 
2006 και σηµαντικά χαµηλότερο από το 2005 
(7,3 και 5,8 δισ. €, αντίστοιχα).   

  

3.3 Εγγεγραµµένες Εταιρείες στο ΜΕΕΠ  

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Υπουργεί-
ου ΥΜΕ∆Ι, όπως καταγράφονται από την ιστο-
σελίδα της ∆ιεύθυνσης ∆15, από το 2004 δια-
γράφηκαν από το Μητρώο Εργοληπτικών Επι-
χειρήσεων 176 εταιρείες 3ης έως και 7ης τάξης, 
δηλαδή, το 25% του συνόλου.  

Έτος 
Πλήθος 
έργων 

Συνολικός 
προϋπολογισµός 

Μέσος 
προϋπολογισµός 

2005 438 3.587.392.084 8.190.393

2006 740 5.153.920.150 6.964.757

2007 364 2.670.990.650 7.337.886

2008 256 1.983.471.010 7.747.934

2009 305 2.277.605.790 7.467.560

2010 516 3.545.770.006 6.871.647

2011 367 3.097.339.888 8.439.618

∆ηµοπρασίες δηµοσίων έργων 
Προϋπολογισµός: Από 2 εκ. € - 100 εκ. €

Περίοδος: Έτος

 
Πηγή: ΣΑΤΕ  

Έτος 
Πλήθος 
έργων 

Συνολικός 
προϋπολογισµός 

Μέσος 
προϋπολογισµός 

2005 450 5.843.531.522 12.985.626

2006 753 7.297.270.150 9.690.930

2007 370 3.911.687.650 10.572.129

2008 257 2.183.471.010 8.495.996

2009 309 3.490.546.790 11.296.268

2010 516 3.545.770.006 6.871.647

2011 370 3.518.352.400 9.509.061

∆ηµοπρασίες  δηµοσίων έργων 
Προϋπολογισµός: Άνω των 2 εκ . €

Περίοδος: Έτος

 
Πηγή: ΣΑΤΕ  

Τάξεις 
∆εκ. 
2004

∆εκ. 
2005

∆εκ. 
2006

∆εκ. 
2007

∆εκ. 
2008

∆εκ. 
2009

∆εκ. 
2010

∆εκ. 
2011

7η 14 14 13 11 11 11 9 9

6η 51 48 46 45 41 37 38 35

5η 65 61 57 60 59 59 57 55

4η 102 102 113 116 130 148 148 138

3η 480 456 443 437 411 339 321 299

ΣΥΝΟΛΟ 712 681 672 669 652 594 573 536

∆ιαχρονική εξέλιξη των εγγεγραµµένων εταιρειών 
 στις τάξεις 3η έως και 7η του ΜΕΕΠ

Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ∆.15/Υπ.ΥΜΕ∆Ι 
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Eξέλιξη των εγγεγραµµένων εταιρειών στις 
τάξεις  3η - 7η του ΜΕΕΠ
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Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ∆.15/Υπ.ΥΜΕ∆Ι  
 

Αυτή η τάση εκδηλώθηκε µε εντονότερο ρυθµό 
κατά το 2009, αφού διαγράφηκαν 58 εταιρείες 
(9% του συνόλου) ενώ κατά το τελευταίο έτος 
διαγράφηκαν από το ΜΕΕΠ 37 ακόµη εταιρείες, 
6,5% του συνόλου, από τις κατά συνθήκη µε-
γαλύτερες τεχνικές εταιρείες της Χώρας. 

Περισσότερο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι 
πολύ περισσότερες, περίπου 17% του συνόλου, 
εκτιµάται ότι δεν έχουν ενηµερότητα πτυχίου, 
δηλαδή, δεν µπορούν να λάβουν µέρος σε δη-
µοπρασίες, καθιστώντας ανενεργό το πτυχίο 
τους.  

Αυτή η µείωση του πλήθους των εγγεγραµµέ-
νων στις τάξεις 3η – 7η εργοληπτικών εταιρειών 
δεν περιορίζεται σε µία συγκεκριµένη τάξη αλλά 
διαχέεται σχεδόν σε όλες τις τάξεις του ΜΕΕΠ, 
πλην της 4ης στην οποία οι εταιρείες διαχρονικά 
έχουν αυξηθεί κατά 35%.  

Αντίθετη είναι η εικόνα στις τάξεις 7η (-36%), 3η 
(-38%), 6η (-31%) και 5η (-15%).  

 

3.4 Προϋπολογισµός ∆ηµοσίων Επενδύ-
σεων  

Στις Εξαµηνιαίες Εκθέσεις του ΣΑΤΕ έχει κατ’ 
επανάληψη επισηµανθεί η κρισιµότητα τόσο του 
ύψους του Π∆Ε για την ελληνική οικονοµία όσο 
και της αξιοπιστίας της οικονοµικής πολιτικής 
σχετικά µε την δέσµευσή της να εφαρµόσει ρη-
τώς έναν εγκεκριµένο από την Ελληνική Βουλή 
Νόµο, όπως είναι ο Προϋπολογισµός.   

Η ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης της ελ-
ληνικής οικονοµίας και η εφαρµογή του Μνηµο-
νίου και του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος 
συντέλεσε τόσο το  2010 όσο και το 2011 στην 
υιοθέτηση της, επαναλαµβανόµενης, πολιτικής 

περικοπής των αναπτυξιακών πόρων που κάθε 
χρόνο προβλέπονται στους Ελληνικούς Προϋπο-
λογισµούς λόγω αδυναµίας του Κράτους να τη-
ρήσει τις δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις του ανα-
φορικά µε τον εξορθολογισµό και την συγκρά-
τηση των δηµοσίων δαπανών.      

Για το ύψος των δηµόσιων επενδυτικών δαπα-
νών του 2011 υπενθυµίζεται ότι:   

- Το Π.∆.Ε. για το 2011 είχε αρχικώς προϋ-
πολογιστεί στα 8.500 εκ. €  

- Κατά την διάρκεια του έτους και µε αφορµή 
τις δηµοσιονοµικές εξελίξεις και το µεσο-
πρόθεσµο πρόγραµµα, µειώθηκε στα 7.550 
εκ. €, ποσό που επιβεβαιώθηκε και µε την 
κατάθεση του Προσχεδίου Προϋπολογισµού 
έτους 2012. 

- Στον Προϋπολογισµού έτους 2012 το Π∆Ε 
για το έτος 2011 συρρικνώθηκε στα 6.890 
εκ. €.  

- Τελικώς, σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία του Γ.Λ.Κ., η τελική διαµορφωθεί-
σα δηµόσια επενδυτική δαπάνη για το 2011 
ανήλθε σε 6.608 εκ. €, δηλαδή, συνολικά 
µειωµένη κατά 22,3%, ήτοι 1,9 δισ. €. 

Η εξέλιξη αυτή δεν µπορεί εύκολα να αιτιολογη-
θεί δεδοµένων: 

√ της σηµασίας των επενδυτικών δαπανών σε 
υποδοµές για την δηµιουργία αναχώµατος 
στην επιδεινούµενη κρίση, 

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
δισ. €  
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Πηγή: ΣΑΤΕ, Προϋπολογισµός 2012, Νέα ∆ανειακή Σύµβαση, 
Γ.Λ.Κ.  
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Οι αιτίες εµπλοκής των έργων του ΕΣΠΑ   
 

Αλλεπάλληλα επίπεδα διοικητικών δοµών, εµπλοκή 
πολυάριθµων φορέων, έλλειψη υπαλλήλων και 
καθυστερήσεις σε όλα τα στάδια εκτέλεσης και 
υλοποίησης, είναι τα βασικά προβλήµατα της δη-
µόσιας διοίκησης, που αποτελούν ακόµα και σήµε-
ρα την αιτία εµπλοκής αρκετών έργων του ΕΣΠΑ. 
Εάν σε αυτά προστεθούν και ο αναχρονιστικός 
σχεδιασµός µιας σειράς δράσεων -καθώς το πρό-
γραµµα σχεδιάστηκε προ κρίσης- τα δηµοσιονοµικά 
προβλήµατα, που οδηγούν σε διαρκή µείωση του 
Π∆Ε, αλλά και η έλλειψη ρευστότητας από τις τρά-
πεζες, το αποτέλεσµα είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ 
προβληµάτων, που τα αρµόδια υπουργεία επιδιώ-
κουν να ξεπεράσουν σε συνθήκες µιας οιονεί δια-
λυµένης δηµόσιας διοίκησης. 
Η ελληνική πλευρά πήρε µια βαθιά ανάσα από τη 
µείωση της εθνικής συµµετοχής στο 15% από το 
αρχικό 27%, που οδήγησε σε µείωση των δηµοσί-
ων δαπανών κατά 2 δισ. ευρώ, ενώ η αυστηρή 
οριοθέτηση στόχων στο πλαίσιο του Μνηµονίου για 
την απορρόφηση συγκεκριµένου ύψους πόρων 
κάθε χρόνο, απέτρεψε προς το παρόν την απώλεια 
κοινοτικών κονδυλίων. 
Αναλαµβάνοντας µέσω του επιτρόπου Γιοχάνες Χαν 
τη στενή παρακολούθηση 181 έργων υψηλής προ-
τεραιότητας, συνολικού προϋπολογισµού 11,5 δισ. 
ευρώ, η πλειονότητα των οποίων ανήκει στην κα-
τηγορία των έργων υποδοµής, η ΕΕ προσδοκά 
στην υπέρβαση των καθυστερήσεων σε βασικά 
έργα υποδοµών και θέτει στο στόχαστρο τις δρά-
σεις του ΕΚΤ. Τα δύο προγράµµατα που χρηµατο-
δοτούνται από το ΕΚΤ υλοποιούνται από τα Εργα-
σίας και Παιδείας και ενώ έχουν δεσµεύσει πόρους 
2,6 δισ. ευρώ και 1,7 δισ. ευρώ αντίστοιχα, δεν 
έχουν απορροφήσει πάνω από 716 και τα 411 ε-
κατ. ευρώ αντίστοιχα. 
Σε επιστολή που έχει αποστείλει στον πρωθυπουρ-
γό Λουκά Παπαδήµο, χαρακτηρίζει απορίας άξιο το 
γεγονός ότι µε δεδοµένο το τεράστιο πρόβληµα 
ανεργίας που αντιµετωπίζει η χώρα µας, δεν φρο-
ντίζει για την αξιοποίηση των δεσµευµένων πόρων, 
ενώ σηµαντικό κενό διαπιστώνει στη διαχείριση του 
προβλήµατος της ένταξης των νέων στην αγορά 
εργασίας. 

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (12.02.2012)  

Εγγυήσεις µέσω ΕΤΕπ προς τράπεζες  
 

Προωθείται η δηµιουργία Εγγυητικού Ταµείου µε 
κεφάλαια ύψους 500 εκ. €, τα οποία θα διατεθούν 
στις ελληνικές τράπεζες µε στόχο να κινητοποιη-
θούν πόροι 1 δισ. € προς τις µ/µεσαίες επιχειρή-
σεις. Στο πλαίσιο της ίδιας πρωτοβουλίας για τη 
χρήση κοινοτικών πόρων ως εγγυήσεις, προωθείται 
επίσης η δηµιουργία ενός νέου Εγγυητικού Ταµείου 
µε πόρους 1 έως 1,5 δισ. ευρώ, που θα αναλάβει 
τη χρηµατοδότηση όλων των αναπτυξιακών έργων. 
Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η δανειοδότη-
ση των µεγάλων παραχωρησιακών projects, µεταξύ 
των οποίων οι συµβάσεις παραχώρησης για την 
ανακατασκευή και λειτουργία µεγάλων οδικών αξό-
νων, όπου τα έργα έχουν διακοπεί από πέρυσι, 
καθώς και τα έργα διαχείρισης υγρών και στερεών 
αποβλήτων για τα σκουπίδια.  
 

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (12.02.2012) 

√ της σηµαντικής µείωσης του ποσοστού εθνι-
κής συµµετοχής στα συγχρηµατοδοτούµενα 
έργα από 25% σε 15%,  

√ της παρουσίας εκπροσώπων της Ε.Ε. µε σκο-
πό την ενεργοποίηση των κοινοτικών µηχα-
νισµών υποβοήθησης για την επιτάχυνση 
των διαδικασιών υλοποίησης των ευρωπαϊ-
κών χρηµατοδοτήσεων, 

√ της µεγάλης εµπειρίας του ελληνικού διοικη-
τικού µηχανισµού στην διαχείριση προηγού-
µενων κοινοτικών προγραµµάτων.  

Ακόµη πιο ανησυχητικό είναι ότι παρά τις αλλε-
πάλληλες µειώσεις στο ύψος του Π∆Ε του 2011, 
ακόµη διαπιστώνονται:  

- µεγάλες ληξιπρόθεσµες οφειλές του ∆ηµο-
σίου προς τις τεχνικές και άλλες εταιρείες,  

- πολύµηνη καθυστέρηση στην υλοποίηση 
της συµφωνίας µε την ΕΕ για την εµπρο-
σθοβαρή καταβολή των πόρων του ΕΣΠΑ 
σε συνδυασµό µε την    

- αδυναµία υλοποίησης των συµφωνιών µε 
την ΕΤΕπ ύψους 3 δισ. € για την χρηµατο-
δότηση του σκέλους της εθνικής δαπάνης 
έργων του ΕΣΠΑ, προκειµένου να µην χα-
θούν και άλλοι κοινοτικοί πόροι. 

Για το 2012 το αρχικά προϋπολογισθέν Π∆Ε 
ανέρχεται σε 7,55 δισ. € ενώ ήδη ψηφίσθηκε η 
πρώτη µείωσή του κατά 400 εκ. € ως αποτέλε-
σµα των µέτρων που συνοδεύουν την νέα δα-
νειακή σύµβαση (Μνηµόνιο 2). 

 

Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι η 
περικοπή του Π∆Ε για την µείωση του ελλείµ-
µατος είναι µία ιδιαίτερα αρνητική επιλογή, α-
φού η µείωση του ΑΕΠ που τελικώς επιφέρει 
είναι και µεγάλη και µόνιµη και µάλιστα για µα-
κρά περίοδο µε τελικό αποτέλεσµα το αντίθετο 
από τον στόχο. Βάρος θα πρέπει να δοθεί στην 
περιστολή των δαπανών της δηµόσιας κατανά-
λωσης και στην είσπραξη των φόρων.   
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Σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα οικονοµικής 
συγκυρίας του ΙΟΒΕ (Ιανουάριος 2012) οι επιχει-
ρηµατικές προσδοκίες στις Ιδιωτικές Κατασκευές 
κινούνται σε ιστορικά χαµηλά στις 19,9 µονάδες 
από 28,4, εξέλιξη που αποτυπώνει την εξαιρετικά 
δυσµενή πορεία του κλάδου. 7 στις 10 επιχειρήσεις 
αναµένουν περαιτέρω απώλειες θέσεων εργασίας 
ενώ οι µήνες εξασφαλισµένης δραστηριότητας 
µειώνονται ακόµη περισσότερο στους 3,7 µήνες  
 

Πηγή: ΙΟΒΕ 

4. Ιδιωτικά έργα  

4.1 ∆είκτης Παραγωγής Οικοδοµικών Έρ-
γων5   

Η ανάλυση της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστη-
ριότητας, βάσει του δείκτη παραγωγής οικοδο-
µικών έργων, αναδεικνύει ότι από το 2003 έως 
και το 2006, καταγράφεται διαρκής πτωτική 
τάση, µε τη συνολική µείωση να φτάνει το 
36,4%.  

Η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδοµικές εργασίες ωθεί 
σε προσωρινή αναστροφή της τάσης την περίο-
δο 2007/6 (+9%), µέσω της επίσπευσης ολο-
κλήρωσης οικοδοµών, ενώ από το Γ’ τρίµηνο 
του 2008 και µετά καταγράφεται διαρκής µείω-
ση της οικοδοµικής δραστηριότητας και µάλιστα 
µε εντονότερο ρυθµό συγκριτικά µε αυτόν της 
περιόδου 2003-2006, σηµειώνοντας συνεχώς 
αλλεπάλληλα νέα χαµηλότερα επίπεδα ρεκόρ.  

Κατά τα τρία τελευταία τρίµηνα Α, Β και  Γ’ του 
2011 ο δείκτης δηµιουργεί αλλεπάλληλα νέα 
χαµηλά ρεκόρ όλης της εξεταζόµενης περιόδου,  

                                                 
5  Ο ∆είκτης Παραγωγής Οικοδοµικών Έργων περιλαµβάνει 
µια σειρά από εργασίες που καλύπτουν όλη τη διαδικασία 
ως την τελική ανέγερση ενός ακινήτου, όπως κατεδάφιση 
κτιρίων, χωµατουργικές εργασίες, κατασκευή κτιρίων, καλω-
διώσεις και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Στα Οικοδοµικά 
Έργα περιλαµβάνονται µονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, πολυ-
κατοικίες, ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων, βιοµηχανικά και 
εµπορικά κτίρια, κτίρια δηµόσιων θεαµάτων, εκπαιδευτήρια, 
νοσοκοµεία και λοιπά οικιστικά κτίρια. Ο εν λόγω δείκτης 
θεωρείται πιο αξιόπιστος για την απεικόνιση των µεταβολών 
στην οικοδοµική δραστηριότητα, αφού τα στοιχεία του 
προκύπτουν από απευθείας έρευνα στις τεχνικές εταιρείες 
και αναφέρονται σε πραγµατοποιηθείσα δραστηριότητα.  

 

23,7, 23,3 και 20,99, δηλαδή, µειωµένος κατά 
53,3%, 52% και 41,7%, σε ετήσια βάση.  

Ο δείκτης µειώνεται επί 13 συνεχόµενα τρίµηνα 
ενώ η δραστηριότητα συγκρινόµενη µε το έτος 
βάσης 2005 έχει µειωθεί στο ένα πέµπτο.  
 

4.2 Εξέλιξη βάσει των οικοδοµικών αδειών 
για ιδιωτικά έργα.  

Σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ για 
την πορεία της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστη-
ριότητας, κατά την περίοδο 2002-20076 παρα-
τηρήθηκαν τάσεις σταθεροποίησης των παραγ-
γελιών οικοδοµής, βάσει του όγκου που αντι-
στοιχεί στις κατ’ έτος άδειες, λίγο κάτω από τα 
επίπεδα των 80 εκατ. µ3 ετησίως.  

                                                 
6 Η υπέρµετρη αύξηση στις οικοδοµικές άδειες του έτους 
2005 και στον όγκο που αντιστοιχεί σε αυτές, 102,2 εκ. m3 
έναντι 75,6 το 2004, αύξησης που οφείλεται στην ανακοί-
νωση επιβολής ΦΠΑ στις πωλήσεις νεόδµητων διαµερισµά-
των από 1/1/2006, γεγονός που ώθησε πολλούς ιδιώτες, 
επενδυτές και επαγγελµατίες στην έκδοση οικοδοµικών 
αδειών ώστε να επωφεληθούν της χρονικής συγκυρίας. 

Τριµηνιαίος ∆είκτης Παραγωγής Οικοδοµικών 
Έργων & Κινητός Μέσος Όρος 3 µηνών
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Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 

 

 

Ιδιωτική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα 
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Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ  
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Έρευνα Καταναλωτικής Εµπιστοσύνης 
 
Από την τελευταία έρευνα της καταναλωτικής ε-
µπιστοσύνης (Ιανουάριος 2012) προκύπτει ότι το 
98% των Ελλήνων πολιτών δεν σκοπεύει να προ-
χωρήσει σε αγορά ή κατασκευή κατοικίας το επό-
µενο 12µηνο ενώ οι 93 στους 100 δεν σκοπεύουν 
να βελτιώσουν ή να ανανεώσουν την κατοικία 
τους, δηµιουργώντας νέο χαµηλό ρεκόρ στην πρό-
θεση πραγµατοποίησης σηµαντικών δαπανών για 
βελτίωση / ανανέωση κατοικίας  

 Πηγή: ΙΟΒΕ  

Μειωµένες 5,9% οι τιµές των διαµερισµάτων  
 

Μειωµένες κατά 5,9% ήταν οι τιµές των διαµερι-
σµάτων (σε ονοµαστικούς όρους) το τέταρτο τρί-
µηνο του 2011 µε βάση τα στοιχεία που έχουν 
συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύµατα, σε σύ-
γκριση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2010 (έναντι 
ρυθµών µείωσης 5,4%, 4,9% και 4,3% το α΄, 
β΄και γ΄τρίµηνο αντίστοιχα), σύµφωνα µε ανακοί-
νωση της ΤτΕ. Για το σύνολο του 2011 οι τιµές 
των διαµερισµάτων υποχώρησαν κατά 5,1% το 
2011, έναντι 4,7% το 2010. 
Αναλυτικά, η µείωση των τιµών το δ΄ τρίµηνο του 
2011 σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2010 
ήταν 5,4% για τα "νέα" διαµερίσµατα, δηλ. ηλικίας 
έως 5 ετών (έναντι 5,1%, 3,6% και 3,3% το α΄, 
β΄ και γ΄ τρίµηνο αντίστοιχα, σύµφωνα µε αναθε-
ωρηµένα στοιχεία) και 6,2% για τα "παλαιά", δηλ. 
ηλικίας άνω των 5 ετών (α΄, β΄ και γ΄ τρίµηνο 
2011: -5,6%, -5,7%, και -4,8%, αντίστοιχα). Για 
το σύνολο του 2011, η µείωση των τιµών σε σχέση 
µε το 2010 ήταν ελαφρώς µικρότερη για τα "νέα" 
(-4,4%) από ό,τι για τα "παλαιά" διαµερίσµατα (-
5,6%). Πράγµατι, η σχετικά µεγαλύτερη "ανθεκτι-
κότητα" των τιµών των νεόδµητων διαµερισµάτων 
που καταγράφηκε σε όλη τη διάρκεια της τρέχου-
σας κρίσης φαίνεται να συνεχίζεται και στο 2011. 
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική 
περιοχή εκτιµάται ότι οι τιµές των διαµερισµάτων 
το δ΄ τρίµηνο του 2011 ήταν µειωµένες σε σύ-
γκριση µε το δ΄ τρίµηνο του 2010 κατά 7,9% στην 
Αθήνα, 8,1% στη Θεσσαλονίκη, 4,0% στις άλλες 
µεγάλες πόλεις και 2,8% στις λοιπές περιοχές της 
χώρας. Για το α΄ τρίµηνο του 2011 οι αντίστοιχοι 
ετήσιοι ρυθµοί µείωσης των τιµών στις ίδιες περιο-
χές ήταν 6,2%, 7,8%, 4,3% και 3,8%, για το β΄ 
τρίµηνο του 2011 ήταν 6,9%, 4,2%, 4,0% και 
1,8%, ενώ για το γ΄ τρίµηνο του 2011 ήταν 4,3%, 
6,3%, 3,4% και 4,2%, αντίστοιχα.  
Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η µείωση των 
τιµών των διαµερισµάτων για το σύνολο του 2011 
ήταν µεγαλύτερη στα δύο µεγάλα αστικά κέντρα 
της χώρας: Αθήνα (µέση ετήσια µεταβολή: -6,3%) 
και Θεσσαλονίκη (-6,6%).  
Για την πληρέστερη ενηµέρωση των ενδιαφεροµέ-
νων, στην πληροφόρηση που παρέχει η Τράπεζα 
της Ελλάδος για τις τιµές ακινήτων κατά γεωγραφι-
κή περιοχή (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, άλλες µεγάλες 
πόλεις, λοιπές περιοχές) έχουν πρόσφατα προστε-
θεί δύο νέοι πίνακες µε διάκριση µεταξύ "νέων" 
(έως 5 ετών) και "παλαιών" (άνω των 5 ετών) δια-
µερισµάτων.  
Οι συναλλαγές- εκτιµήσεις επί οικιστικών ακινήτων 
που πραγµατοποιήθηκαν µε τη διαµεσολάβηση του 
τραπεζικού συστήµατος έφθασαν το δ΄ τρίµηνο 
του 2011 τις 7,5 χιλιάδες, έναντι 9,4 χιλιάδων το 
γ΄ τρίµηνο, 11,9 χιλ. το β΄ τρίµηνο και 12,8 χιλ. το 
α΄ τρίµηνο του 2011  

Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ (09.02.2012)  

 

Η εξέλιξη  κρίνεται αναµενόµενη, αφού ο κλά-
δος είχε επιτύχει να µεγεθύνεται µε ταχείς ρυθ-
µούς για οκτώ συνεχόµενα έτη (1996-2003, µε 
εξαίρεση το 1999, κατά το οποίο παρατηρήθηκε 
µείωση κατά 8%, η οποία αποδόθηκε στην υ-
πέρµετρη αύξηση  του Χ.Α.Α. και την απότοµη 
εντυπωσιακή πτώση που ακολούθησε).  

Κατά την περίοδο αυτή ο κλάδος χαρακτηριζό-
ταν από συνεχή αύξηση της παραγωγικής δυνα-
µικότητάς του, µε  συνέπεια να βρίσκεται διαρ-
κώς στα υψηλότερα επίπεδα δραστηριότητας 
των 30 τελευταίων ετών. Πλην, όµως, η τάση 
σταθεροποίησης ανατράπηκε πλήρως, ήδη από 
το 2008 και µάλιστα µε διαχρονικά εντεινόµενο  
ρυθµό.  

Συγκεκριµένα, κατά το πρώτο δεκάµηνο του 
2011, η µείωση του όγκου που αντιστοιχεί στις 
εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες ανήλθε σε 36,5% 
έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2010, κατά 
την οποία η µείωση ανερχόταν σε 24,9%, ένα-
ντι του 2009, περίοδος κατά την οποία η µείω-
ση είχε ξεπεράσει το 28,8% έναντι του 2008. Η 
µείωση, δηλαδή, είναι συνεχής και διαχρονικά 
εντεινόµενη µε αποτέλεσµα ο κλάδος να βρί-
σκεται σε παρατεταµένη κρίση.  

Για να γίνει αντιληπτή η κρισιµότητα της κατά-
στασης στον κλάδο επισηµαίνεται ότι κατά το 
πρώτο δεκάµηνο του 2011 η ιδιωτική οικοδοµι-
κή δραστηριότητα, βάσει του όγκου που αντι-
στοιχεί στις κατ’ έτος άδειες, ανέρχεται σε 18,4 
εκ. m3, δηλαδή είναι µακράν η χαµηλότερη τιµή 
των τελευταίων τριάντα ενός ετών για τα οποία 
ο ΣΑΤΕ διαθέτει στατιστικά δεδοµένα, µε αµέ-
σως επόµενη χαµηλότερη τιµή αυτή του πρώ-
του δεκαµήνου του 2010, 28,9 εκ. m3.    
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Ζηµ ιογόνες Εργοληπτικές Εταιρείες 
(3η - 7η  τάξη ΜΕΕΠ) - (σε %)

1 4,6%

10 ,8 %

17,2%

29,3 %

8%

11%

14%

17%

20%

23%

26%

29%

32%

2007 2008 2009 2010

Πηγή: ΣΑΤΕ 

4.3 Εξέλιξη κοστολογικών στοιχείων οικο-
δοµικής δραστηριότητας   

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ διαπιστώνεται µια 
συνεχής αύξηση του γενικού δείκτη κόστους 
κατασκευής νέων κτιρίων την περίοδο από το 
2000 ως και το Γ΄ τρίµηνο του 2008, αύξηση, η 
οποία σωρευτικά έφτασε στο 36,4% και η οποία  
αποδίδεται, κυρίως, στην κατά 43,5% αύξηση 
του κόστους των υλικών και παράλληλα στην 
κατά 27,3% αύξηση της αµοιβής της εργασίας.  

Οι τιµές των κοστολογικών δεικτών κατά το ∆’ 
τρίµηνο 2008 και Α΄ τρίµηνο 2009 εµφανίζουν 
για πρώτη φορά τάσεις µείωσης (-1,5% και -
1,0%, αντίστοιχα), η οποία  αποδίδεται, κυρίως, 
στην µείωση των τιµών υλικών κατά 2,8% και 
1,2%, αντίστοιχα, µε συνολικό αποτέλεσµα την 
µείωση του συνολικού δείκτη κόστους κατα-
σκευής νέων κτιρίων κατά τα δύο αυτά τρίµηνα 
κατά 2,5%.  

Από το Γ΄ τρίµηνο του 2009 όµως οι κοστολο-
γικοί δείκτες, έστω και ασθενικά, ανακάµπτουν, 
µε τελικό αποτέλεσµα το ∆’ τρίµηνο του 2011 ο 
Γενικός ∆είκτης κόστους κατασκευής νέων κτι-
ρίων να λαµβάνει την υψηλότερη τιµή του 
(117,6) από το 2000 και µετά, αυξηµένος κατά 
0,5% έναντι του ∆’ τριµήνου του 2010, εξαιτίας 
της κατά 1,3% αύξησης του δείκτη τιµών υλι-
κών.    

Οι διαπιστώσεις αυτές αναδεικνύουν, για µία 
ακόµη φορά, την ισχυρή ακαµψία στην προο-
πτική µείωσης των τιµών, παρά την εµφανή 

τάση µείωσης της ζήτησης, αλλά και των πα-
ραγγελιών (οικοδοµικές άδειες), ενώ αποτυπώ-
νεται, σε ένα µικρό βαθµό, και η εφαρµογή αυ-
ξηµένων συντελεστών ΦΠΑ. Αξιοσηµείωτη είναι 
η διαπίστωση ότι η αµοιβή της εργασίας παρα-
µένει σχεδόν αµετάβλητη παρά το γεγονός της 
γενικευµένης ύφεσης στον κλάδο και της σηµα-
ντικότατης αύξησης της ανεργίας.     

 

5. Ειδικά θέµατα  

5.1 Χρηµατοοικονοµική ανάλυση εργολη-
πτικών εταιρειών τάξεων 3η – 7η του 
ΜΕΕΠ7 

Από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των 
ισολογισµών έτους 2010 των εργοληπτικών ε-
ταιρειών των τάξεων 3ης έως και 7ης του ΜΕΕΠ, 
την οποία έχει εκπονήσει ο ΣΑΤΕ, προκύπτουν 
οι ακόλουθες, αρκετά χρήσιµες, διαπιστώσεις:  

√ Σηµαντικότατη αύξηση του ποσοστού των 
εργοληπτικών εταιρειών που εµφανίζουν 
ζηµίες κατά το 2010 έναντι του 2009, 
29,3% του συνόλου έναντι 17,2%, αντί-
στοιχα, γεγονός που  συνηγορεί στην γενί-
κευση της κρίσης στον κλάδο των δηµόσιων 
τεχνικών έργων, ακόµη και σε χρηµατοοι-
κονοµικά υγιείς εταιρείες του κλάδου.  

 

                                                 
7 Στην ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία οικονοµικών 
καταστάσεων 525 εταιρειών για το 2006, 548 για το 2007, 
530 για το 2008, 494 για το 2009 και 457 για το 2010.   

Τριµηνιαίος Γεν. ∆είκτης 
Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων 
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    Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ  
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Μέσο ύψος βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ανά 
εργοληπτική εταιρεία 

(3η - 7η τάξη ΜΕΕΠ) - (σε εκ. €)
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 Πηγή: ΣΑΤΕ 

Μέσο ύψος κύκλου  εργασιών ανά  εργοληπτική 
εταιρεία (3η - 7η τάξη ΜΕΕΠ) - (σε εκ.€)
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Πηγή: ΣΑΤΕ 

Κύκλος εργασιών και Συνολικές Υποχρεώσεις 
ανά εργοληπτική εταιρεία 

(3η - 7η τάξη ΜΕΕΠ) - (σε εκ.€)
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Μέση τιµή κύκλου εργασιών 

Μέση τιµή συνολικών υποχρεώσεων 

Πηγή: ΣΑΤΕ 

√ Επιδείνωση του µέσου µεγέθους των βρα-
χυπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά 6,2% το 
2010 έναντι του 2009 – από 8,4 εκ. € σε 
9,0 εκ. €, αντίστοιχα – καθώς και αύξηση 
των του µέσου µεγέθους των 
µ/µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά 
20,5% (από 2,3 εκ. € το 2009 σε 2,8 εκ. € 
το 2010), µε αποτέλεσµα, κάθε εταιρεία 
των τάξεων 3η – 7η, κατά µέσο όρο, να 
χρωστά 11,8 εκ. € το 2010 έναντι 10,8 εκ. 
το 2009, αύξηση 9,2%.  

√ Μείωση του µέσου κύκλου εργασιών των 
εταιρειών 3ης – 7ης τάξης του ΜΕΕΠ κατά 
16,4% το 2010/2009, από 12,1 εκ. € το 
2009 σε 10,1 εκ. € το 2010.  

Αξίζει να τονιστεί ότι οι δύο τελευταίες διαπι-
στώσεις περί αύξησης του µέσου µεγέθους των 
συνολικών  υποχρεώσεων το 2010 έναντι του 
2009 κατά 9,2% και η µείωση του µέσου κύ-
κλου εργασιών κατά 16,4% την ίδια περίοδο 
καταδεικνύει µε αδιαµφισβήτητο τρόπο την γε-
νίκευση της κρίσης στον κλάδο, φανερώνοντας 
σηµαντικό και γενικευµένο πρόβληµα βιωσιµό-
τητας της µέσης εργοληπτικής εταιρείας. 

Συγκεκριµένα για πρώτη φορά τουλάχιστον κα-
τά τα τελευταία 12 έτη, το ύψος του µέσου κύ-
κλου εργασιών (10,1 εκ. €) υπολείπεται του 
µέσου µεγέθους των συνολικών υποχρεώσεων 
(11,8 εκ. €) γεγονός που σε σηµαντικό βαθµό 
οφείλεται στην στάση πληρωµών του ∆ηµοσίου.  

Μέσο ύψος καθαρών κερδών ανά εργοληπτική 
εταιρεία (3η - 7η τάξη ΜΕΕΠ) - (σε εκ. €)
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 Πηγή: ΣΑΤΕ 



 



 






