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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 Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (ΥΠΑΝΥΠ), η Τρά-
πεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), αλλά και άλλοι αναγνωρισµένοι ιδιωτικοί φορείς (∆/νσεις Μελετών Τραπεζι-
κών Ιδρυµάτων, ΙΟΒΕ, ICAP, HELLASTAT, κ.α). Η ανάλυση στην παρούσα έκθεση βασίζεται σε στοι-
χεία που ήταν διαθέσιµα ως και τις 23.10.2012. Οι εκτιµήσεις και απόψεις που διατυπώνονται στην 
έκθεση δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις του συνόλου των µελών του Συνδέσµου.  

 

Ο ΣΑΤΕ  

 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ), δηµιουργήθηκε το 1965. Λειτουργεί ως µη κερ-
δοσκοπικό Σωµατείο και εγγράφει ως µέλη του τις τεχνικές εταιρείες και τις ατοµικές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) της Γ.Γ.∆.Ε., 
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-
σεων - µελών του ΣΑΤΕ. Στις καταστατικές του αρχές περιλαµβάνεται η προαγωγή και προστασία των 
συµφερόντων των επιχειρήσεων-µελών του, η µελέτη των προβληµάτων του Κλάδου και η προώθηση 
τεκµηριωµένων θέσεων, η διερεύνηση τεχνοοικονοµικών ζητηµάτων της Χώρας, που αφορούν την 
αξιοποίηση και µεγιστοποίηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, ο συντονισµός των µεταξύ των µελών 
του ενεργειών στην εξυπηρέτηση του γενικότερου εθνικού συµφέροντος όπως και η προβολή και κα-
ταξίωση του έργου τους και τέλος, η προσφορά έγκυρης και έγκαιρης ενηµέρωσης πάνω στις εξελίξεις 
σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.  
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1. Γενικές ∆ιαπιστώσεις  

Οι πιο πρόσφατες προβλέψεις για την ύφεση 
στην Ελλάδα εµφανίζονται µεν βελτιωµένες σε 
σχέση µε τις προηγούµενες ωστόσο δεν µπο-
ρούν να λειτουργήσουν καθησυχαστικά έναντι 
των εγχώριων και διεθνών ανησυχιών για την 
πορεία της ελληνικής οικονοµίας.  

2012: Το ΚΕΠΕ σε πρόσφατο ενηµερωτικό δελ-
τίο (Οκτ. 2012) προβλέπει ύφεση 6,1% το 2012 
(αντί 6,7% που προέβλεπε πριν λίγους µήνες) 
έναντι ύφεσης 6,5% που προβλέπει το ΥΠΟΙΚ 
και 6% του ∆.Ν.Τ. Όλες οι σχετικές εκτιµήσεις 
για την, για πέµπτο συνεχόµενο έτος, υποχώ-
ρηση του ΑΕΠ είναι ηπιότερες από την µείωση 
του 2011 (7,1%), ενώ το ΚΕΠΕ εκτιµά ότι εντός 
του έτους θα αρχίσει το τέλος της βαθιάς ύφε-
σης, λόγω των βελτιώσεων που έχουν παρατη-
ρηθεί στο γενικό δείκτη βιοµηχανικής παραγω-
γής, το γενικό δείκτη εργασιών και αρκετούς 
από τους σχετικούς επιµέρους κλαδικούς δείκτες. 
Επιπλέον, καταγράφονται ευνοϊκές εξελίξεις 
στην ανταγωνιστικότητα, µέσω της έστω και 
µικρής κλίµακας, µείωσης στο δείκτη πραγµατι-
κής σταθµισµένης συναλλαγµατικής ισοτιµίας 
και το δείκτη κόστους εργασίας.  

 

2013: Για το 2013 οι εκτιµήσεις του ΚΕΠΕ για 
το επίπεδο της ύφεσης κυµαίνονται στο -3,5% 
βελτιωµένες έναντι αυτών του ∆ΝΤ (-4%), οι 
αναλυτές του οποίου εκτιµούν ότι η ανεργία θα 
σκαρφαλώσει στο 25,3%, από 23,8% το 2012 
και 17,3% το 2011. Θετική είναι η πρόβλεψή 
τους για τον πληθωρισµό, από 3,3% το 2011, 
σε 0,9% το 2012 και στο -1,1% το 2013.  

Έλλειµµα – Χρέος: Τα οριστικά στοιχεία για το 
2011 διαµορφώνουν το έλλειµµα στην Ελλάδα 
για το περασµένο έτος στο 9,4% - έναντι 9,1% 
των προσωρινών προβλέψεων – ενώ το χρέος 
αυξήθηκε κατά 22% έναντι του 2010 (170,6% 
µε 148,3%). Αυτό σηµαίνει µεγαλύτερη προ-
σπάθεια και περισσότερα µέτρα για να µειωθεί 
το έλλειµµα στο 6,6% του ΑΕΠ που είναι ο στό-
χος για το 2012. 

Κρούγκµαν: Με κίνητρα και όχι µε λιτότητα 
µπορεί να ξεπεραστεί η ύφεση  

 
«Στην αντιµετώπιση της κρίσης ήταν λάθος που δεν 
συνεχίστηκε η παροχή νοµισµατικών και φορολογικών 
κινήτρων» δήλωσε ο νοµπελίστας οικονοµολόγος, Πολ 
Κρούγκµαν. «Όταν εµφανίστηκαν τα πρώτα σηµάδια 
της κρίσης, ακολουθήθηκε λάθος τακτική. Έγινε µεγά-
λο λάθος και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, όταν 
παραιτήθηκαν από την παροχή νοµισµατικών και φο-
ρολογικών κινήτρων. Έπρεπε να συνεχίσουν να τα 
παρέχουν για µεγαλύτερο διάστηµα. Αντί για αυτό, 
επέλεξαν τη λιτότητα, κάτι που το 2010 αποδείχθηκε 
καταστροφικό και παράτεινε την κρίση. Το µάθηµα 
που πήραµε από τη Μεγάλη Ύφεση είναι ότι σε τέτοιες 
καταστάσεις η δηµοσιονοµική υπευθυνότητα αποκτά 
δευτερεύουσα σηµασία», ενώ προειδοποίησε ότι εξα-
κολουθεί να υπάρχει µεγάλος κίνδυνος επιδείνωσης 
της κρίσης στην Ευρώπη. «Με τις κινήσεις της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας εξαγοράστηκε λίγος χρό-
νος αλλά το βασικό πρόβληµα εξακολουθεί να είναι 
σοβαρό και χρειάζεται µεγαλύτερη στήριξη για τις 
υπερχρεωµένες χώρες από αυτή που είδαµε µέχρι 
σήµερα, ενώ οι µικρές χώρες, όταν αντιµετωπίζουν 
ανάλογη κρίση, δεν µπορούν να εφαρµόσουν µόνες 
τους την 'κεϋνσιανή' οικονοµική πολιτική αλλά χρειά-
ζεται να αποτελέσουν τµήµα ενός ισχυρότερου οικο-
νοµικού συνόλου». 

Πηγή: ΤΟ ΕΘΝΟΣ (03.10.2012) 

Ευρωκρίση και η κατάρρευση της Ελλάδας - 
New Deal στην Ελλάδα 

∆. Παπαδηµητρίου  
 
Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση 
εδώ και δυόµισι χρόνια, ενώ το ΑΕΠ συρρικνώνεται 
από το 2008. Η ανεργία αποτελεί αυτήν τη στιγµή το 
µείζον ζήτηµα, αλλά οι πολιτικές παρεµβάσεις για την 
αντιµετώπιση της ανεργίας είναι σχεδόν ανύπαρκτες. 
Ο ιδιωτικός τοµέας καταρρέει και η µόνη λύση µπορεί 
να προέλθει από το δηµόσιο τοµέα, που στην Ελλάδα, 
δυστυχώς, η ενεργοποίησή του εµποδίζεται από τις 
πολιτικές των πιστωτών της. 
Είναι ιστορικά αποδεδειγµένο γεγονός ότι η οικονοµική 
ανάπτυξη εξαρτάται από τη δηµόσια πολιτική, µε στό-
χο τη σωστή εκµετάλλευση των συντελεστών παρα-
γωγής που είναι άµεσα διαθέσιµοι, δηλαδή της εργα-
σίας και του κεφαλαίου. Αυτή τη στιγµή, στην Ελλάδα 
υπάρχει µεγάλη επάρκεια όσον αφορά στο συντελεστή 
εργασία, αλλά έλλειψη κεφαλαίου τόσο στον ιδιωτικό 
όσο και στο δηµόσιο τοµέα. Θα χρειαστεί αρκετός 
καιρός πριν η οικονοµία γίνει πιο ελκυστική σε ιδιωτι-
κές επενδύσεις, πριν οι αγορές προσφέρουν επαρκή 
ρευστότητα και πριν ο ιδιωτικός τοµέας ανακτήσει την 
εµπιστοσύνη του απέναντι στην πορεία οικονοµικής 
σταθεροποίησης της χώρας. Ωστόσο, ο δρόµος για 
την υλοποίηση των παραπάνω είναι µακρύς και, επο-
µένως, η ευθύνη βαραίνει το δηµόσιο τοµέα, που είναι 
αυτός που πρέπει να προχωρήσει σε επενδύσεις σε 
νευραλγικούς τοµείς της ελληνικής οικονοµίας. 
Στην Ελληνική περίπτωση, η µοναδική λύση αυτή τη 
στιγµή, όπως υποστηρίζουµε σε µελέτες του Ινστιτού-
του Οικονοµικών Levy, είναι η ταχεία ενεργοποίηση 
προγραµµάτων άµεσης απασχόλησης τύπου New 
Deal, όπου το κράτος λειτουργεί ως εργοδότης της 
έσχατης προσφυγής. Άλλη άµεση λύση δεν υπάρχει. 

 
Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (21.9.2012)  
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Το ευχολόγιο για ανάπτυξη και τι - δεν - κά-
νουν κυβερνήσεις και τρόικα  (1/3) 

Γιαννίτσης Τάσος 
 
Πού πάµε; ∆εν ξέρουµε. Θα ξεπεράσουµε την κρί-
ση µέσα από τις πολιτικές που ακολουθούµε; ∆εν 
ξέρουµε. Για τέσσερα χρόνια τώρα το σηµείο ισορ-
ροπίας, µετά το οποίο θα µπορούσαµε να ατενί-
ζουµε µια προοπτική προς τα επάνω, δεν έχει βρε-
θεί. Από την άνοιξη του 2010 κάθε κάποιους µήνες 
βρισκόµαστε σε κρίσεις πολιτικής, που ακολουθού-
νται από νέες κρίσεις.  
Η πολιτική επικεντρώνεται-αναγκαστικά-στα µα-
κροοικονοµικά. Έτσι τα ζητήµατα του παραγωγικού 
συστήµατος και του κοινωνικού κράτους βρίσκο-
νται στο κενό. Και τα δύο αποτελούν τα παθιασµέ-
να στοιχεία κάθε δηµόσιας συζήτησης, αλλά κατά 
περίεργο τρόπο είναι οι παρίες της πολιτικής αντι-
µετώπισης της κρίσης. Όµως η σχέση της χώρας 
και της ελληνικής κοινωνίας µε την κρίση θα κριθεί 
από την ισορροπία στο τρίγωνο «δηµοσιονοµική, 
παραγωγική, κοινωνική διάσταση».  
Η ισορροπία αυτή ήταν προβληµατική για δεκαετίες 
και γι' αυτό η κρίση πήρε τη µορφή και την ένταση 
που πήρε. Η ίδια ισορροπία συνεχίζει να είναι πιο 
προβληµατική σήµερα, µέσα στην κρίση. Η οικονο-
µία µας δεν πέτυχε ανάπτυξη επειδή ισχυροποιή-
θηκε αντίστοιχα η παραγωγική µας βάση. Ούτε 
πέτυχε κοινωνικό κράτος στηριγµένο σε κάποιο 
ανθεκτικό παραγωγικό σύστηµα. Άλλωστε ένα 
τµήµα αυτού που εµφανίζεται ως κοινωνικό κράτος 
κάθε τόσο αποκαλύπτεται ότι δεν είναι παρά ιδιο-
τελείς παροχές σε άτοµα ή οµάδες, άσχετες µε 
κοινωνική πολιτική. Ανάπτυξη, κοινωνικό κράτος 
και κρατική πολιτική πριν από την κρίση στηρίζο-
νταν σε µεγάλο βαθµό στο αδιάκοπο φούσκωµα 
των ελλειµµάτων και των εξωτερικών χρεών. Στη 
φάση της κρίσης ξεφουσκώνουν τα ελλείµµατα και 
έτσι ξεφουσκώνουν και η ανάπτυξη και το κοινωνι-
κό κράτος.  
Γίνεται κάτι λάθος; Θέλει κανείς να απαντήσει στο 
ερώτηµα αρνητικά; Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 
ξεκαθαριστεί ότι µια ανάπτυξη η οποία θα µείωνε 
την ύφεση, θα στήριζε το κοινωνικό κράτος και θα 
έδινε µια διαφορετική προοπτική δεν σηµαίνει πρό-
σθετα ελλείµµατα και δάνεια αλλά πιο ισχυρή πα-
ραγωγή.  
Η κυρίαρχη αντίληψη όµως όλο αυτό το διάστηµα 
είναι ότι η επιστροφή σε συνθήκες δηµοσιονοµικής 
ισορροπίας δηµιουργεί ύφεση και η συνταγή που 
συνάγεται είναι ίδια µε την παλιά που οδήγησε 
στην κατάρρευση: θα τα «καταφέρουµε», αν οι 
ξένοι µάς δώσουν τα ποσά που φοροδιαφεύγουν 
στη χώρα, µέσα από νέα και µεγαλύτερα δάνεια, 
που θα τα ξοδέψουµε καταναλωτικά και θα τα 
αποπληρώσουµε όπως τα παλιά! 
Μια τέτοια ψευδοαναπτυξιακή συνταγή για άλλη 
µια φορά σηµαίνει µετάθεση του λογαριασµού της 
κενότητας σε όσους θα αποπληρώσουν αργότερα. 

 
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ (23.9.2012)  

 Από την απλή ανάγνωση των συνεχώς αναιρού-
µενων προβλέψεων των οργανισµών για την 
εξέλιξη των βασικών δεικτών της ελληνικής οι-
κονοµίας διαπιστώνεται σηµαντικό µεθοδολογι-
κό και οικονοµετρικό έλλειµµα, σχετικά µε την 
λειτουργία των επιµέρους δηµοσιονοµικών πολ-
λαπλασιαστών σε περιόδους βαθιάς ύφεσης, 
ενώ καθίσταται σαφές ότι η πολιτική της λιτό-
τητας είναι αντιπαραγωγική λόγω ύφεσης.  

Άµεσα απαιτείται ταχεία και ραγδαία αντιστροφή 
του κλίµατος, ενώ παράλληλα θα πρέπει να τε-
θεί ένας µεσοµακροπρόθεσµος στόχος της ελ-
ληνικής οικονοµίας και κοινωνίας για την επίτευ-
ξη του οποίου θα προσδιοριστούν σαφείς άξο-
νες και µέτρα υλοποίησης, τόσο σε βραχυπρό-
θεσµο όσο και µεσοπρόθεσµο διάστηµα.  

Κάθε άλλη επιλογή, η οποία ενσωµατώνει ασυ-
σχέτιστες πολιτικές, δράσεις και µέτρα συντελεί 
σε πολλαπλασιαστική επιδείνωση του υφιστάµε-
νου αρνητικού κλίµατος και της αξιοπιστίας της 
Ελλάδος. Προκαλούν τουλάχιστον αµηχανία οι 
ακόλουθες διαπιστώσεις:   

- επί τέσσερα έτη έχει τεθεί ως στόχος η προ-
σέλκυση επενδύσεων στην Χώρα και ακόµη δεν 
έχει θεσµοθετηθεί ένα σαφές, απλό και ανταγω-
νιστικό φορολογικό πλαίσιο, το οποίο αποτελεί 
βασικότατη παράµετρο επιλογής της Χώρας υ-
λοποίησης µίας επένδυσης,   

- επί τρία έτη το πρόβληµα της ρευστότητας 
έχει αναγνωριστεί ως το βασικό επιχειρηµατικό 
πρόβληµα προς αντιµετώπιση και κανένα ουσι-
αστικό µέτρο δεν έχει ληφθεί προς την κατεύ-
θυνση επίλυσής του, είτε µε την εξασφάλιση 
πόρων από ευρωπαϊκούς φορείς, είτε µε την 
αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του 
∆ηµοσίου στις ιδιωτικές επιχειρήσεις , 

- επί τέσσερα έτη αναγνωρίζεται σε όλα τα fora 
και από τους αναλυτές η σηµαντικότητα των 
δηµόσιων επενδυτικών δαπανών - οι οποίες και 
θα βελτιώσουν τις συνθήκες για την προσέλκυ-
ση ιδιωτικών κεφαλαίων αλλά και θα συµβάλ-
λουν στην βέλτιστη αξιοποίηση της δηµόσιας 
περιουσίας - και δεν έχει ακόµη επιτευχθεί ικα-
νοποιητική απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ, δεν 
έχουν υλοποιηθεί οι από διετίας συµφωνίες 
χρηµατοδότησης από την ΕΤΕπ, το Π∆Ε µειώ-
νεται συνεχώς, ενώ δεν έχουν ξεµπλοκάρει ούτε 
τα µεγάλα οδικά έργα αλλά ούτε και τα 181 
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Το ευχολόγιο για ανάπτυξη και τι - δεν - κά-
νουν κυβερνήσεις και τρόικα  (2/3) 

Γιαννίτσης Τάσος 
 
Ακόµα και η επιµήκυνση που συζητείται, που φυσι-
κά θα ελαφρύνει το βάρος µας για τα επόµενα 
άµεσα χρόνια, θα µετακυλήσει µια τεράστια µάζα 
υποχρεώσεων για το 2020 και µετά, που θα διατη-
ρεί το τέλµα για αόριστο διάστηµα. Η σκέψη είναι 
φωτοαντίγραφο των κοινωνικά ευαίσθητων πολιτι-
κών λύσεων του παρελθόντος, που αποτέλεσαν τη 
γενέτειρα των άγριων περικοπών µισθών, συντά-
ξεων και εισοδηµάτων σήµερα. Τέτοιες τεράστιας 
σηµασίας επιλογές µπορεί να απαντηθούν καταφα-
τικά ή και αρνητικά, οι συνέπειές τους όµως για την 
κοινωνία και τη χώρα δεν µπορεί να αποσιωπώνται 
συστηµατικά και όταν έρθει η ώρα της αλήθειας να 
θυµόµαστε «κόκκινες γραµµές».  
Η πολιτική της τρόικας, ενώ παρεµβαίνει έντονα 
στα εισοδηµατικά, περιορίζεται σε φραστικές συ-
στάσεις για τη φοροδιαφυγή και αγνοεί την παρα-
γωγική αναδιάρθρωση. Επιπλέον, σε επί µέρους 
πολιτικές δείχνει να αποβλέπει περισσότερο σε επί 
µέρους συµφέροντα παρά στη δηµοσιονοµική στα-
θεροποίηση και στην ανάπτυξη. Έτσι η συρρίκνω-
ση της οικονοµίας ακυρώνει τις προσπάθειες µα-
κροοικονοµικής προσαρµογής.  
Επιπλέον, όταν, πέρα από την ύφεση, το κράτος 
σαρώνει κάθε τραπεζική ρευστότητα για να καλύ-
ψει τα δικά του ελλείµµατα, αδυνατεί να πληρώσει 
τις υποχρεώσεις του και υπάρχει γενικότερη έλλει-
ψη εµπιστοσύνης, προκύπτει παραγωγική αποδιάρ-
θρωση. Πολλές παραγωγικές µονάδες κλείνουν, η 
γνώση διασπάται και χάνεται, επενδύσεις κατα-
στρέφονται.  
Αν η κρίση είναι πίσω από τις επιπτώσεις αυτές, η 
κρίση τροφοδοτείται και από αυτές. Αυξάνονται τα 
ελλείµµατα, υπονοµεύεται η ανταγωνιστική βάση, 
εντείνεται η ανεργία, πλήττεται η ανάπτυξη.  
Με το τοπίο ως έχει, οικονοµία και κοινωνία βυθί-
ζονται στην παγίδα ενός αργόσυρτου τέλµατος. 
Πολλά και επώδυνα έχουν γίνει µέχρι τώρα. Όµως 
η απόδοση θα είναι ισχνή όσο οι αλλαγές έχουν 
κενά σε κεντρικούς κρίκους της «αλυσίδας αξίας» 
της πολιτικής. Αναφορές σε διαρθρωτικές µεταρ-
ρυθµίσεις δεν αρκούν γιατί οι µεταρρυθµίσεις διό-
λου δεν οδηγούν αναγκαστικά στην ανάπτυξη. 
Αν π.χ. η πολιτική αξιοποιεί το οξυγόνο που δηµι-
ουργείται για να εντείνει τα παράλογα του δηµόσι-
ου τοµέα ή τη διαφθορά, η κοινωνία δεν θα κατα-
λάβει τίποτα, όσες µεταρρυθµίσεις και αν γίνουν. 
Επίσης, µια σοβαρή µεταρρύθµιση απαιτεί πολλές 
συµπληρωµατικές δράσεις, σε επίπεδο πολιτικής 
αλλά και κοινωνικών παικτών. Μεταρρυθµίσεις σε 
µια κοινωνία στην οποία κάθε εβδοµάδα κλείνουν 
κατά βούληση συγκοινωνίες, λιµάνια, εµπορικά 
κέντρα, σηµειώνονται καταστροφές, ξυλοδαρµοί 
και εντάσεις, το αναπτυξιακό αποτέλεσµα είναι 
ανέφικτο.  

 
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ (23.9.2012)  

συγχρηµατοδοτούµενα έργα που παρακολου-
θούνται επισταµένα,  

- επί τέσσερα έτη δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς 
η τεχνολογία, για την αποτελεσµατικότερη δη-
µόσια διοίκηση και την πάταξη της διαφθοράς, 
µέσω του e-government, 

- επί τέσσερα έτη δεν έχει στελεχωθεί αξιόπι-
στος φοροεισπρακτικός µηχανισµός, ο οποίος 
θα συντελούσε αποφασιστικά τόσο στην δηµο-
σιονοµική εξυγίανση και στον εξορθολογισµό 
των µέτρων λιτότητας όσο και στην εµπέδωση 
αισθηµάτων κοινωνικής δικαιοσύνης, απαραίτη-
των για την αποδοχή και αποτελεσµατικότητα 
των µέτρων προσαρµογής.  

Ο ρόλος των κατασκευών: Τόσο στο άµεσο 
χρονικό διάστηµα όσο και στο µεσοπρόθεσµο 
σχεδιασµό δράσεων της ελληνικής οικονοµίας 
τα δηµόσια έργα θα κληθούν να διαδραµατί-
σουν κεντρικό ρόλο στην αναπτυξιακή προοπτι-
κή της οικονοµίας, ως βασική προϋπόθεση για 
την µακροπρόθεσµη µείωση του χρέους. Σε µία 
τέτοια προοπτική η ελληνική οικονοµία έχει α-
νάγκη να στηριχθεί σε ελληνικές τεχνικές εται-
ρείες, κάθε µεγέθους και δυναµικότητας, οι ο-
ποίες θα δραστηριοποιούνται σε ένα θεσµικά 
θωρακισµένο, χωρίς αδιαφάνεια, περιβάλλον.  

Προϋποθέσεις αποτελούν:  

- ο περιορισµός της χρηµατοπιστωτικής αβε-
βαιότητας και της σταθεροποίησης του χρηµα-
τοπιστωτικού τοµέα, 

- η αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου µε στό-
χο την απλούστευση, την διαφάνεια και την 
εξάλειψη των αλληλοεµπλεκόµενων αρµοδιοτή-
των,  

- η αξιοποίηση της τεχνολογίας για τον εκσυγ-
χρονισµό του συστήµατος παραγωγής δηµοσί-
ων έργων (όπως π.χ. επιστηµονικά τεκµηριωµέ-
νο και αδιάβλητο σύστηµα διαπίστωσης των 
τιµών συντελεστών παραγωγής δηµοσίων έρ-
γων, πλήρης  ηλεκτρονική διασύνδεση των α-
ναθετουσών αρχών µε το Μητρώο Εργοληπτι-
κών Επιχειρήσεων, αναµόρφωση λειτουργίας 
του ΜΕΕΠ) 

- ενεργής στήριξη της εξωστρέφειας των ελλη-
νικών τεχνικών εταιρειών από την ελληνική δι-
πλωµατία.   
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Το ευχολόγιο για ανάπτυξη και τι - δεν - κά-
νουν κυβερνήσεις και τρόικα  (3/3) 

Γιαννίτσης Τάσος 
 
Προφανώς στη σηµερινή φάση δεν περιµένει κα-
νείς κοινωνική υποταγή σε περιοριστικές πολιτικές. 
Αλλά και, προφανώς, αν µια κοινωνία που προ-
σβλέπει µε αγωνία σε µια ανάπτυξη κινείται σε ένα 
τέτοιο τοπίο, η συνέπεια είναι αντίστροφη µε την 
επιδίωξη. Η απάντηση δεν είναι τεχνοκρατική. Είναι 
δουλειά της πολιτικής (και της «απ' έξω») να σχε-
διάσει, να πείσει και να εξισορροπήσει πολιτικές και 
πραγµατικότητες.  
Η Ελλάδα ενώ σηµείωσε σηµαντική σύγκλιση σε 
όρους ΑΕΠ µε την ΕΕ υστερεί σηµαντικά στις δοµές 
παραγωγής και σε γνώσεις. Ανάπτυξη όµως σηµαί-
νει παραγωγικό µετασχηµατισµό, αλλαγή στα µε-
γέθη και στην ανταγωνιστική ανθεκτικότητα των 
επιχειρήσεων, ανάδειξη επιχειρήσεων που δεν σβή-
νουν σε λίγα χρόνια, καινοτοµίες και τεχνολογική 
ανάπτυξη στο εκπαιδευτικό και στο παραγωγικό 
σύστηµα, απάλειψη της εκτεταµένης διαφθοράς και 
γραφειοκρατίας σε όλο το φάσµα της διοίκησης, 
σηµαίνει και απεγκλωβισµό από πολιτικές που απο-
νέµουν προσόδους για πελατειακά οφέλη σε ειδικές 
οµάδες. Σηµαίνει µια επιστροφή στις δυνατότητες 
του αγροτικού χώρου, ο οποίος αφού αποµυζήθηκε 
από τον κόσµο του εγκαταλείφθηκε. Σηµαίνει επί-
σης ένα αυστηρό, διαφανές δίκαιο και απαλλαγµέ-
νο από µηχανισµούς διαφθοράς φορολογικό σύ-
στηµα. Σηµαίνει κράτος δικαίου. Τι απ' όλα αυτά 
συνοδεύει τα προγράµµατα που εκπονούν τρόικα 
και κυβερνήσεις µαζί;  
Παλαιότερα η αντίληψη της βιοµηχανικής πολιτικής 
οδήγησε σε τερατουργήµατα κρατικής αποτυχίας 
και διαφθοράς. Σήµερα η έννοια µιας πολιτικής που 
θέτει γενικότερους στόχους ανάπτυξης και προ-
σπαθεί να στηρίξει την παραγωγική αναδιάρθρωση 
είναι εγγενής στη διεθνή πολιτική. Στη νεοφιλελεύ-
θερη Ευρώπη και στην ΕΕ η συνεχής διαφοροποίη-
ση της παραγωγής και η δηµιουργία νέων - µικρών 
ή µεγάλων - πεδίων ανταγωνιστικών πλεονεκτηµά-
των έχουν αναδειχθεί σε κεντρικά εργαλεία ανα-
πτυξιακής πολιτικής (τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, 
σύγχρονες υποδοµές, νανοτεχνολογία, βιοτεχνολο-
γία, ηλεκτρονικά). Στη µη νεοφιλελεύθερη χώρα 
µας αντίστοιχες µορφές πολιτικής ανάλογες µε τα 
δεδοµένα µας απλώς είναι ανύπαρκτες. Η λογική 
της αυτορρύθµισης της αγοράς κυριαρχεί.  
Σύντοµα οι αποφάσεις για τα νέα µέτρα θα σβή-
σουν κάθε άλλον προβληµατισµό και εξέλιξη στη 
χώρα. Ετσι, αναγκαστικά, θα µείνουµε µε αναπά-
ντητα τα δύο παραπάνω αρχικά ερωτήµατα. 

 
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ (23.9.2012)  

 

Οι υφιστάµενες συνθήκες ύφεσης έχουν οδηγή-
σει σε δραστικό περιορισµό του Π∆Ε για σειρά 

ετών µε αποτέλεσµα τα ευρήµατα της έκθεσης, 
να αναδεικνύουν επιδείνωση των προϋπαρχου-
σών αρνητικών τάσεων στον κλάδο.  

Κατά την διάρκεια του Β’ τριµήνου του 2012 
καταγράφονται τα εξής:  

• ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές (σύνο-
λο κλάδου) συρρικνώνεται επί 14 τρίµηνα, µε 
αποτέλεσµα να εµφανίζεται µειωµένος κατά 
29,8% έναντι του Β’ τριµήνου 2011, λαµβά-
νοντας την χαµηλότερη τιµή από το 2000,  

• η συνολική απασχόληση στον κλάδο συρρι-
κνώνεται επί 16 συνεχόµενα τρίµηνα οπότε 
και παρουσιάζεται µειωµένη κατά 18,6%  έ-
ναντι του Β’ τριµήνου 2011, δηλαδή, απώλεια 
185,3 χιλιάδων θέσεων εργασίας από την αρ-
χή της κρίσης, 

• η συµµετοχή του κλάδου στην δηµιουργία 
του ΑΕΠ, συρρικνώνεται επί 12 συνεχόµενα 
τρίµηνα, µε αποτέλεσµα την µικρή συνει-
σφορά του κλάδου στην δηµιουργία του ΑΕΠ, 
µόλις 4,1%, µειωµένη κατά 12% έναντι του 
Β’ τριµήνου του 2011, 

• ο δείκτης παραγωγής έργων πολιτικού µηχα-
νικού (δηµόσια έργα) εµφανίζει µείωση κατά 
33,0% έναντι του Β’ τριµήνου του 2011, 
λαµβάνοντας την χαµηλότερη τιµή του από 
το 2000,   

• ο δείκτης παραγωγής οικοδοµικών έργων 
(ιδιωτικά έργα) συρρικνώνεται επί 16 συνε-
χόµενα τρίµηνα, εµφανίζοντας µείωση κατά 
20,0% έναντι του Α’ τριµήνου του 2011, 
λαµβάνοντας την δεύτερη χαµηλότερη τιµή 
του από το 2000.  

Στην έκθεση διαπιστώνονται επίσης:   

- αύξηση κατά 42,1% του πλήθους των νέων 
δηµοπρασιών προϋπολογισµού άνω των 2 εκ. 
€ κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012 (206 έρ-
γα, προϋπολογισµού 1,96 δισ. €) έναντι του 
Α’ εξαµήνου του 2011 (145 έργα, προϋπολο-
γισµού 1,49 δισ. €), µε παράλληλη αύξηση 
του προϋπολογισµού τους κατά 31,1%.  

- µείωση για έβδοµο συναπτό έτος των παραγ-
γελιών ιδιωτικών έργων όπως αυτές µετριού-
νται από τον όγκο των οικοδοµικών αδειών, 
ο οποίος το Β’ εξάµηνο του 2012 ανήλθε σε 
µόλις 8,5 εκ. m3, µειωµένος κατά 12,9% έ-
ναντι του Β’ εξαµήνου του 2011, δηµιουργώ-
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Σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα οικονοµικής 
συγκυρίας του ΙΟΒΕ (Οκτώβριος 2012) για λογα-
ριασµό της ΕΕ ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδο-
κιών στις Κατασκευές ανακόπτει την ανοδική τρο-
χιά του και διαµορφώνεται χαµηλότερα κατά δύο 
µονάδες στις 44,4 µονάδες, στο ίδιο ωστόσο αντί-
στοιχο, περσινό επίπεδο. Οι απαισιόδοξες προβλέ-
ψεις των επιχειρήσεων για τις προγραµµατισµένες 
εργασίες τους παραµένουν ισχυρές ενώ εντείνονται 
οι αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση – 
ιδιαίτερα στα ∆ηµόσια Έργα. Ο εξαιρετικά χαµηλός 
δείκτης του προγράµµατος εργασιών παραµένει 
στα ίδια επίπεδα (-75), οι προβλέψεις για την απα-
σχόληση υποχωρούν περαιτέρω (-41 από -38) και 
οι µήνες εξασφαλισµένης δραστηριότητας περιορί-
ζονται σε 8,9 από 9,1, ενώ µόλις το 8% των επι-
χειρήσεων δηλώνει απρόσκοπτη λειτουργία. Ανε-
παρκής χρηµατοδότηση, χαµηλή ζήτηση, γραφειο-
κρατία και καθυστερήσεις πληρωµών αποτελούν τα 
βασικά εµπόδια.  

Πηγή: ΙΟΒΕ 

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

ντας νέο αρνητικό ρεκόρ για το διάστηµα 
που ο ΣΑΤΕ διαθέτει στοιχεία (από το 1980).  

- Σηµαντικότατη αύξηση του ποσοστού των 
εργοληπτικών εταιρειών 4ης έως 7ης τάξης 
που εµφανίζουν ζηµίες κατά το 2011 έναντι 
του 2010, 40,2% έναντι 27,2% του συνόλου.   

- Επιδείνωση του µέσου µεγέθους των βρα-
χυπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά 8,7% το 
2011 έναντι του 2010 – από 16,9 εκ. € σε 
18,2 εκ. €, µε αποτέλεσµα, κάθε εταιρεία των 
τάξεων 4η – 7η του ΜΕΕΠ, κατά µέσο όρο, 
να χρωστά 24,5 εκ. € το 2011 έναντι 22,5 εκ. 
€ το 2010, αύξηση 8,8%.  

- Τρίτη συνεχόµενη επιδείνωση του µέσου κύ-
κλου εργασιών των εταιρειών 4ης – 7ης τά-
ξης του ΜΕΕΠ κατά 3,3% το 2011/2010, από 
18,4 εκ. € το 2010 σε 17,8 εκ. € το 2011, µε 
αποτέλεσµα σε µόλις τρία έτη η σωρευτική 
απώλεια του µέσου κύκλου εργασιών να α-
νέρχεται σε 52,4%.    

 

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

2.1 ∆είκτης Παραγωγής στις Κατασκευές1   

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 σε αυτά τα, µέχρι τότε, χαµηλότε-
ρα επίπεδα δραστηριότητας της εξεταζόµενης 
περιόδου, ενώ από το 2007 έως και το Γ’ τρίµη-
νο του 2008, διαπιστώνεται ελαφρώς ανοδική 
τάση.  

                                                 
1 Ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές καταρτίζεται λόγω 
της ανάγκης που προέκυψε µετά την υπογραφή της συνθή-
κης για την ΟΝΕ για ταχεία διάθεση αξιόπιστων στατιστικών 
στοιχείων που να επιτρέπουν την ανάλυση της οικονοµικής 
εξέλιξης κάθε κράτους – µέλους, στο πλαίσιο άσκησης της 
οικονοµικής πολιτικής της Ε.Ε. Στόχος  του ∆είκτη Παραγω-
γής στις Κατασκευές είναι η µέτρηση των  αλλαγών στον 
όγκο της παραγωγής κατασκευών σε σύντοµα και τακτικά 
διαστήµατα. Ο δείκτης αυτός παρέχει ένα µέσο µέτρησης 
της τάσης όγκου της προστιθεµένης αξίας σε τιµές κόστους 
συντελεστών σε µια δεδοµένη περίοδο αναφοράς.  

 

Έκτοτε η συνολική παραγωγή στις κατασκευές 
δοκιµάζει εκ νέου 14 αλλεπάλληλες µειώσεις (µε 
µοναδική εξαίρεση το Γ’ τρίµηνο του 2011 ένα-
ντι του 2010 οπότε και η τιµή του δείκτη αυξά-
νεται ανεπαίσθητα κατά 1%) µε αποτέλεσµα 
κατά το Β’ τρίµηνο του 2012 ο δείκτης παρα-
γωγής στις κατασκευές να λαµβάνει την χαµη-
λότερη τιµή όλης της εξεταζόµενης περιόδου, 
35,32, µειωµένος κατά 29,8% έναντι της αντί-
στοιχης τιµής του 2011, αλλά και κατά 72,5% 
έναντι της τιµής του Γ’ τριµήνου 2008 (128,47).  
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Απασχολούµενοι στις Κατασκευές - Β' Τρίιµηνο 
(σε χιλιάδες)
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Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 

Το γεγονός της παρατεταµένης ύφεσης στον 
κλάδο που αναδεικνύεται από την συνεχόµενη 
και ραγδαία πτώση του δείκτη παραγωγής στις 
κατασκευές αποδίδεται, τόσο στις αρνητικές 
µεταβολές στην αγορά των ιδιωτικών έργων, 
όσο και σε αυτές που παρατηρούνται στον χώ-
ρο των δηµοσίων έργων.    
 

2.2  Απασχολούµενοι στις Κατασκευές2  
Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ διαπιστώνεται ότι  
από το Γ΄ τρίµηνο του 2007, οπότε και σε από-
λυτο µέγεθος ο κλάδος απασχόλησε τους πε-
ρισσότερους εργαζοµένους, 402 χιλ., ξεκίνησε  
µια διαρκής συρρίκνωση του µεγέθους της απα-
σχόλησης για να φτάσει στις 213,5 χιλ. το Β’ 
τρίµηνο του 2012, δηλαδή, µία σωρευτική απώ-
λεια, 188,3 χιλιάδων θέσεων εργασίας, περίπου 
όµοια, δηλαδή, µε την απώλεια των θέσεων 
εργασίας που οφείλεται στην έναρξη της κρίσης 
το από το Γ’ τρίµηνο του 2008, ύψους 185,3 
χιλιάδων θέσεων εργασίας.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η καταγεγραµµένη απα-
σχόληση στον κλάδο από το Α’ τρίµηνο του 
2011 σηµειώνει αλλεπάλληλα ιστορικά χαµηλά 
από το 1998 και µετά, οπότε και ο ΣΑΤΕ διαθέ-
τει στοιχεία.   

Σε ετήσια βάση η απασχόληση στον κατασκευ-
αστικό κλάδο µειώνεται για 16 συνεχόµενα τρί-
µηνα, µε τις ποσοστιαίες µειώσεις των εννέα πιο 
                                                 
2 Τονίζεται ότι στο µέγεθος της άµεσης απασχόλησης που 
παρουσιάζεται δεν περιλαµβάνεται το µελετητικό δυναµικό, 
το οποίο αριθµεί, περίπου, 10.800 ενεργούς µελετητές.  

πρόσφατων τριµήνων να είναι διψήφιες (-
10,0% το Β’ τρίµηνο του 2010/09, ακολουθούν 
κατά σειρά, -15,3%, -18,0%, -21,5%, -20,6%, 
-24,3%, -24,0%, -18,1% και -18,6% το Β’ τρί-
µηνο του 2012/11).  

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 σχεδόν ένας στους δύο απασχολούµενους 
στον κλάδο το φθινόπωρο του 2008 να έχει 
οδηγηθεί µόνιµα, πλέον, εκτός του κατασκευα-
στικού κλάδου.   

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.  

 

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.  

Εκτός των ανωτέρω η αγορά κατοικίας επηρεά-
ζει τον οικονοµικό κύκλο και µέσω της κατανά-
λωσης, διότι οι τιµές των κατοικιών επιδρούν 
στον πλούτο και την ψυχολογία των νοικοκυ-
ριών ενισχύοντας ή µειώνοντας την καταναλω-
τική ροπή τους.  
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Χώρα 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Spain 8,4 8,9 9,4 9,9 10,6 11,5 12,1 11,8 11,4 10,8 10,2

Romania 5,4 5,9 6,3 6,4 6,6 7,4 8,4 10,3 11,9 10,9 9,6

Slovakia 7,0 6,3 7,2 6,0 6,2 6,7 7,7 8,2 9,7 9,5 9,0

Bulgaria 4,6 4,8 4,4 4,4 4,6 5,8 6,7 7,7 8,4 8,5 8,1

Cyprus 6,9 7,0 7,4 7,7 8,1 8,2 8,6 9,1 9,2 8,2 7,2

Poland 7,7 7,0 6,3 5,8 5,5 6,0 6,4 7,1 7,3 7,5 7,1

Czech Rep. 6,2 6,0 5,9 6,1 6,2 6,0 6,0 6,2 6,3 7,1 6,9

Austria 7,4 7,0 6,9 7,2 7,2 7,0 6,8 6,9 7,1 7,3 6,9

Slovenia 6,7 6,2 6,0 6,2 6,2 6,7 7,2 7,9 8,3 7,8 6,8

Finland 6,2 6,0 5,7 5,9 6,2 6,7 6,8 6,9 7,2 7,0 6,7

U.Kingdom 5,3 5,6 5,8 5,9 6,2 6,2 6,3 6,4 6,5 6,2 6,1

Portugal 7,6 7,7 7,6 7,1 7,1 6,9 6,7 6,8 6,7 6,0 6,0

Italy 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,0 6,1 6,1 6,2 5,9

Estonia 5,6 5,6 5,9 5,8 6,0 7,1 8,7 9,3 8,6 7,0 5,8

Lithuania 6,0 5,9 6,2 7,0 7,2 7,5 8,7 10,2 10,0 6,4 5,6

Luxembourg 5,7 6,2 6,7 6,4 6,3 6,1 5,7 5,6 5,7 6,1 5,6

Ireland 7,5 7,8 7,7 8,1 9,0 10,0 10,7 9,7 7,8 5,6 5,5

Sweden 4,3 4,6 4,7 4,6 4,8 4,8 5,0 5,3 5,2 5,2 5,4

Belgium 5,0 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 5,1 5,2 5,5 5,4 5,3

Netherlands 5,6 5,7 5,7 5,5 5,4 5,4 5,5 5,6 5,8 6,0 5,3

Latvia 6,2 5,6 5,6 5,6 5,8 6,2 7,4 9,0 9,1 6,6 5,0

Denmark 5,5 5,2 5,1 5,3 5,3 5,4 5,7 5,7 5,4 4,9 4,2

Greece 7,0 8,2 6,2 6,5 6,5 6,3 7,0 6,6 5,2 4,6 4,2

Germany 5,2 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,9 4,0 4,1 4,4 4,1

Hungary 5,1 5,0 5,2 4,8 4,8 4,8 4,7 4,7 4,4 4,5 4,0

Malta 4,0 3,7 4,5 3,7 3,9 4,3 4,2 4,0 4,3 3,9 3,5

France 5,2 5,3 5,3 5,3 5,5 5,7 6,0 6,3 6,7 6,5 :

EU - 27 5,6 5,7 5,7 5,7 5,9 6,0 6,2 6,4 6,4 6,3 6,0

Ακαθάριστη Προστ. Αξία Κατασκευών - % επί της Συνολικής 

 
Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕUROSTAT 

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 δεκαετία:  

α) διαχρονική αύξηση της σχετικής σηµαντικό-
τητας του κλάδου τα έτη 2000 – 2001 µε µέγι-
στη τιµή την συµβολή κατά 9% στην δηµιουρ-
γία του ΑΕΠ της χώρας το ∆’ τρίµηνο του 2001,  

β) σταθεροποίηση της συµµετοχής του κλάδου 
στην δηµιουργία του ΑΕΠ, περίπου στο 6,7% 
κατά µέσο όρο την περίοδο Α’ τρίµηνο 2002 – 
∆’ τρίµηνο 2008 (µέγιστο 8,8%, ∆’ τριµ.2006 - 
ελάχιστο 5,5%, Γ’ τριµ. 2008)  και  

γ) ταχεία και διαρκής συρρίκνωση της συµβολής 
των κατασκευών στην δηµιουργία του ΑΕΠ από 
το 7,0% του ∆’ τριµήνου του 2008 σε 3,75% το 
Α’ τρίµηνο του 2012 και 4,1% το Β’ τρίµηνο του 
2012.  

 

Αυτή η ραγδαία και ιλιγγιώδης µείωση της σχε-
τικής σηµαντικότητας των κατασκευών, µόλις 
ελάχιστα έτη µετά το κατασκευαστικό θαύµα 
των ολυµπιακών αγώνων και των µεγάλων έρ-
γων υποδοµής, επιδρά αρνητικά σε όλο το φά-
σµα της εθνικής οικονοµίας, δεδοµένων των 
ισχυρών διασυνδέσεών του µε βασικούς βιοµη-
χανικούς και λοιπούς κλάδους της οικονοµίας 
και της σηµαντικής 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 γίνεται αντιληπτό και από την συνεξέταση 
της διαχρονικής εξέλιξης της σχετικής σηµαντι-
κότητας του κατασκευαστικού κλάδου στις υπό-
λοιπες Χώρες της Ευρώπης.  

Εστιάζοντας στα πιο πρόσφατα διαθέσιµα ορι-
στικά στοιχεία έτους 2010 διαπιστώνεται ότι η 
οικονοµική σηµαντικότητα των κατασκευών στις 
υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, µετρούµενη ως 
ποσοστό επί της συνολικής ακαθάριστης προ-
στιθέµενης αξίας κάθε οικονοµίας, είναι κατά 
πολύ υψηλότερη από αυτήν της Ελλάδας.   
 

Για παράδειγµα η συµµετοχή του κλάδου στην 
δηµιουργία της συνολικής ακαθάριστης αξίας 
των οικονοµιών των 27 χωρών της ΕΕ ανέρχε-
ται κατά µέσο όρο σε 6,0%, ενώ στην Ελλάδα 
την ίδια χρονιά (2010) σε µόλις 4,2%, ξεπερνώ-
ντας µόνο την ανάλογη συµµετοχή της Μάλτας 
(3,5%), της Ουγγαρίας (4,0%) και της Γερµανί-
ας (4,1%).   

 

% Συµµετοχή Κατασκευών στο ΑΕΠ-Τριµηνιαία
& Κινητός Μέσος Όρος 3 µηνών
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    Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 
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Απώλειες θέσεων εργασίας Γ' Τριµ. 2008- Β΄τριµ. 2012
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   Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 

Αντίθετα, η σχετική σηµαντικότητα του κλάδου 
των κατασκευών στις περισσότερες των χωρών 
της ΕΕ είναι κατά πολύ υψηλότερη [Ισπανία 
10,2%, Ρουµανία 9,6%, Σλοβακία 9,0%, Βουλ-
γαρία 8,1%, Κύπρος 7,2%, Πολωνία 7,1% και 
Τσεχία και Αυστρία από 6,9%. κ.ο.κ.] υποδει-
κνύοντας µε έναν εύληπτο τρόπο τον δρόµο 
που θα έπρεπε να είχε ακολουθήσει η Ελλάδα 
για να ανταπεξέλθει στην κρίση του φθινοπώ-
ρου του 2008.  

Σηµειώνεται ότι η πρόταση αυτή, η οποία και 
έχει κατ’ επανάληψη προταθεί στις εξαµηνιαίες 
εκθέσεις του ΣΑΤΕ, δεν είναι ούτε πρωτότυπη 
ούτε άγνωστη στην Ελλάδα, αφού οποιοσδήπο-
τε καλόπιστος αναλυτής εάν εστιάσει στα στοι-
χεία των προηγούµενων ετών, µέχρι και το 
2007, θα διαπιστώσει ότι όσο ο κατασκευαστι-
κός κλάδος συµµετείχε µε υψηλότερο,  από το 
µέσο κοινοτικό, ποσοστό συµµετοχής στην συ-
νολική ακαθάριστη προστιθέµενη αξία της ελλη-
νικής οικονοµίας, η τελευταία αναπτύσσονταν 
µε ικανοποιητικούς ρυθµούς.  

Και ενώ η διαπίστωση της σηµαντικότητας των 
επενδύσεων υποδοµής έχει προ πολλού και από 
όλους τους εµπλεκόµενους στην υπόθεση της 
κρίσης της ελληνικής οικονοµίας υιοθετηθεί (Ελ-
ληνική Πολιτεία, ΤτΕ, Όργανα Ε.Ε., Αξιωµατού-
χους Ευρωπαϊκών Οργάνων, Μέλη Task Force 
κ.ο.κ.) µέσω συγκεκριµένων αναφορών και 
σχεδιασµών, ακόµη κανένα χειροπιαστό αποτέ-
λεσµα δεν έχει επιτευχθεί.   

 

2.3.2 Απασχόληση    

Φυσική συνέπεια των ανωτέρω εξελίξεων είναι 
και η διαρκώς µειούµενη συµµετοχή του κλάδου 
στα µεγέθη της συνολικής απασχόλησης, ιδιαί-
τερα κατά τα δυο 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 Β΄ τρίµηνο του 2012 στο 
χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων, τουλάχι-
στον, δεκαπέντε ετών, 5,6%.  

 

 

 

Αξιοσηµείωτη είναι η επισήµανση, που έχει ε-
ντοπισθεί και σε προηγούµενες εκδόσεις του 
ΣΑΤΕ  περί της ραγδαίας µείωσης της σχετικής 
σηµαντικότητας της απασχόλησης στον κλάδο, 
συγκριτικά µε άλλους τοµείς οικονοµικής δρα-
στηριότητας στην Ελλάδα.  

 

 

Αναλυτικότερα, από την ανάγνωση των στοι-
χείων που δηµοσιοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ διαπιστώνε-
ται ότι οι περισσότερες απώλειες θέσεων εργα-
σίας κατά την διάρκεια των 45 τελευταίων µη-
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Απώλειες (%) θέσεων εργασίας Γ' Τρ. '08- Β΄τρ. '12
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 Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 

νών που διαρκεί η κρίση (Γ’ τρίµηνο του 2008 – 
Β’ τρίµηνο 2012) εντοπίζονται στον κατασκευα-
στικό κλάδο, 185,3 χιλιάδες θέσεις εργασίας, 
ακολουθεί η µεταποίηση µε 183,1 χιλιάδες θέ-
σεις εργασίας και έπεται το χονδρικό – λιανικό 
εµπόριο και επισκευή οχηµάτων µε απώλειες 
150,7 χιλ. θέσεων εργασίας.  

Ωστόσο τα αποτελέσµατα για τον κατασκευα-
στικό κλάδο είναι ακόµη πιο δραµατικά εάν εξε-
ταστεί η σχετική σηµαντικότητα των χαµένων 
θέσεων εργασίας σε κάθε κλάδο.  

Υπό αυτό το πρίσµα συµπεραίνεται ότι στις κα-
τασκευές έχει χάσει την εργασία του το 46,5% 
των απασχολουµένων του 2008, στην Μεταποί-
ηση το 33% και στο Χονδρικό και Λιανικό Ε-
µπόριο το 18%.    

Αναλυτικότερα, το 2008 στον κατασκευαστικό 
κλάδο µειώθηκαν οι θέσεις εργασίας κατά 27,7 
χιλ., το 2009 κατά 22,7 χιλ. το 2010 κατά 
65,5χιλ. και το 2011 κατά 71,6 χιλ. χωρίς να 
εκδηλωθεί καµία έµπρακτη πολιτική στήριξης 
της απασχόλησης γεγονός που αποδεικνύεται 
από τη σηµαντική µείωση των διατιθεµένων 
κονδυλίων για δηµόσια τεχνικά έργα.   

 

 

 
 

 

 

3. ∆ηµόσια έργα  

3.1 ∆είκτης Παραγωγής Έργων Πολιτικού 
Μηχανικού3   

Η ανάλυση της δηµόσιας κατασκευαστικής 
δραστηριότητας, βάσει του δείκτη παραγωγής 
έργων πολιτικού µηχανικού, αναδεικνύει µια 
σταθερή πτωτική τάση από το µέγιστο της πε-
ριόδου 2002 που σωρευτικά ξεπερνά  το 60% 
µέχρι 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.  

 

Από το ∆’ τρίµηνο του 2008 καταγράφονται 11 
συνεχόµενες µειώσεις της τιµής του δείκτη, ενώ 
µετά την παροδική αύξηση κατά 8,1% το Γ’ 
τρίµηνο του 2011/10 ακολουθεί η εντονότερη 
µείωση, 37,3%, στην τιµή του ∆’ τριµήνου του 
2011 (89,2) έναντι της αντίστοιχης περιόδου 
του 2010 (142,36). Κατά το Β’ τρίµηνο του 
2012 καταγράφεται η χαµηλότερη τιµή του δεί-
κτη από το 2000, 52,5 µειωµένη κατά 33,0% 
σε σχέση µε την τιµή του Β’ τριµήνου του 2011.  

                                                 
3 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   αναφέρε-
ται   σε   πραγµατοποιηθείσα κατασκευαστική δραστηριότη-
τα.  

Τριµηνιαίος ∆είκτης Παραγωγής Έργων Πολ. 
Μηχ/κου & Κινητός Μέσος Όρος 3 µηνών
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Σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα οικονοµικής 
συγκυρίας του ΙΟΒΕ (Οκτώβριος 2012) οι επιχει-
ρηµατικές προσδοκίες στις Κατασκευές ∆.Ε., µετά 
την άνοδο του Ιουλίου στις 61,9 µονάδες µειώνο-
νται στις 51,7. Οι προβλέψεις για προγραµµατισµέ-
νες εργασίες χάνουν ήπια έδαφος (-67 από -65), 
ενώ οι προβλέψεις για την απασχόληση επιδεινώ-
νονται ραγδαία κατά 17 µονάδες χαµηλότερα, στις 
-38. 11% των επιχειρήσεων δηλώνει απρόσκοπτη 
λειτουργία έναντι 19% τον Ιούλιο, ενώ η χαµηλή 
χρηµατοδότηση αποτελεί το βασικότερο εµπόδιο, 
σύµφωνα µε το 56% των επιχειρήσεων.   

Πηγή: ΙΟΒΕ

Έτος 
Πλήθος 
έργων 

Συνολικός 
προϋπολογισµός 

Μέσος 
προϋπολογισµός 

2005 232 3.906.388.492 16.837.881

2006 376 3.839.200.020 10.210.638

2007 200 2.244.513.160 11.222.566

2008 140 943.313.210 6.737.952

2009 152 2.208.087.610 14.526.892

2010 269 1.888.880.653 7.021.861

2011 145 1.494.558.774 10.307.302

2012 206 1.959.436.756 9.511.829

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

Περίοδος: Α' εξάµηνο 

 
Πηγή: ΣΑΤΕ   

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 Α΄ εξάµηνο του 2012 το πλήθος 
των νέων δηµοπρασιών που προκηρυχθή-
καν ανέρχεται σε 206 έναντι των 145 της   
αντίστοιχης περιόδου του 2011 (+42,1%) 
και των 269 του 2010 (-23,4%).    

√ Ο συνολικός προϋπολογισµός αυτών ανήλθε  
σε 1,96 δισ. €, ποσό αυξηµένο κατά 31,1%  
έναντι του 2011, υπολειπόµενο ωστόσο ση-
µαντικά των ανάλογων ποσών των ετών 
2009 (2,2 δισ. €), 2006 (3,8 δισ. €) και 
2005 (3,9 δισ. €).  

√ Το συνδυασµένο αποτέλεσµα, είναι ένας 
µέσος προϋπολογισµός δηµοπρατούµενου 
έργου κατά το Α΄ εξάµηνο 2012, 9,5 εκ. € 
έναντι 10,3 εκ. € του 2011 και 7,0 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 το Α΄ εξάµηνο 2012 το πλήθος των 
νέων δηµοπρασιών ανήλθε σε 204 δηλαδή,  
αυξηµένο κατά 41,6% έναντι του πλήθους 

του Α’ εξαµήνου του 2011 (144) αλλά υπο-
λειπόµενο κατά 24,6% έναντι του πλήθους 
το 2010 (269).   

√ Ο συνολικός προϋπολογισµός των έργων 
αυτής της κατηγορίας το Α΄ εξάµηνο του 
2012, ύψους 1,53 δισ. €, ξεπερνά κατά 
13,8% αυτόν του προηγούµενου εξαµήνου 
ωστόσο  υπολείπεται σηµαντικά (-19,0%)  
το ανάλογο µέγεθος του 2010.  

√ Η µέση τιµή προϋπολογισµού ανά δηµο-
πρατούµενο έργο, κατά το 201 (7,5 εκ. €) 
βρίσκεται στο µέσο όλη της περιόδου, χα-
µηλότερη κατά 19,6% από αυτήν του 2011 
(9,3 εκ. €).   

Από την ανάλυση των σχετικών στοιχείων δια-
πιστώνεται επιδείνωση της σχετικής σηµαντικό-
τητας των έργων µικρού και µεσαίου προϋπο-
λογισµού (2 – 100 εκ. €) έναντι των έργων πο-
λύ µεγάλου προϋπολογισµού (άνω των 100 εκ. 

Έτος Πλήθος 
έργων 

Συνολικός 
προϋπολογισµός 

Μέσος 
προϋπολογισµός 

2005 222 2.087.439.054 9.402.879

2006 367 2.726.600.020 7.429.428

2007 196 1.488.816.160 7.596.001

2008 140 943.313.210 6.737.952

2009 149 1.148.087.610 7.705.286

2010 269 1.888.880.653 7.021.861

2011 144 1.343.339.262 9.328.745

2012 204 1.529.436.756 7.497.239

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

Περίοδος: Α' εξάµηνο 

 
Πηγή: ΣΑΤΕ  
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Συνολικός Προϋπολογισµός ∆ηµοπρασιών 
Άνω των 2 εκ.  € & Από 2 εκ . € -  100 εκ . €

Α΄εξάµηνο -  σε δισ.€
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 Πηγή: ΣΑΤΕ 

Eξέλιξη των εγγεγραµµένων εταιρειών στις 
τάξεις 3η  - 7η του ΜΕΕΠ

681

5 94

56 9

532

672 669
6 52

57 9

712

500

550

600

650

700

750

∆εκ.
2004

∆εκ.
2005

∆εκ.
2 006

∆εκ.
2007

∆εκ.
2008

∆εκ.
20 09

Ιουν.
2010

Ιουν.
20 11

Ιουν.
20 12

Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ∆.15/Υπ..Aν.Υπ. 
 

€), κατά τα πιο πρόσφατα έτη αφού το  Α΄ ε-
ξάµηνο του 2010 το σύνολο των δηµοπρασιών 
αφορά έργα προϋπολογισµού µέχρι και 100 εκ. 
€, απορροφώντας το 100% του αντίστοιχου 
συνολικού προϋπολογισµού, ενώ το  Α΄ εξάµη-
νο του 2011 τα έργα µέχρι 100 εκ. € απορρο-
φούν το 89% του συνολικού προϋπολογισµού 
και το Α’ εξάµηνο του 2012 το 78%.  

Ωστόσο, αυτές οι κατανοµές συγκρινόµενες µε 
τις ανάλογες των ετών 2005-2007, οπότε και τα 
µικρού και µεσαίου προϋπολογισµού έργα απο-
τελούσαν το 53,4%, το 71% και το 66,3% του 
συνόλου, αντίστοιχα, κρίνονται ικανοποιητικές.     

Αναφορικά, µε το σύνολο των δηµοπρατούµε-
νων έργων επαναλαµβάνεται η διαπίστωση των 
πρόσφατων εξαµηνιαίων εκθέσεων του ΣΑΤΕ 
περί ανεπάρκειας του διατιθέµενου ποσού που 
προϋπολογίζεται για τα δηµόσια τεχνικά έργα 
στην Χώρα, αφού ο συνολικός προϋπολογισµός 
των νέων δηµοπρασιών κατά το Α΄εξάµηνο του 
2012 ανήλθε σε ποσό υποδιπλάσιο των ετών 
2005 και 2006 (1,9 έναντι 3,9 και 3,9 δισ. €, 
αντίστοιχα).  

∆εν θα πρέπει να διαφεύγει ότι ο εν λόγω συνο-
λικός προϋπολογισµός δηµοπρατούµενων έργων 
µπορεί να θεωρηθεί µη ικανοποιητικός δεδοµέ-
νης και της αναγκαιότητας απορρόφησης πόρων 
που πρέπει να πετύχει η ελληνική πλευρά, όπως 
αναγνωρίζεται από όλους τους σχετικούς φορείς 
και αξιωµατούχους.      

3.3 Εγγεγραµµένες Εταιρείες στο ΜΕΕΠ  

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του 
ΥπΑνΥπ/ΓΓ∆Ε/∆.15 από το 2004 διαγράφηκαν 
από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
180 εταιρείες 3ης έως και 7ης τάξης, δηλαδή, το 
25% του συνόλου.  

Αυτή η τάση εκδηλώθηκε µε εντονότερο ρυθµό 
κατά το 2009, αφού διαγράφηκαν 58 εταιρείες, 
ενώ κατά το διάστηµα Ιούνιος 2011 – Ιούνιος 
2012 ακόµη 37 από τις, κατά συνθήκη, µεγαλύ-
τερες τεχνικές εταιρείες της Χώρας διαγράφη-
καν από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσε-
ων, 12 περισσότερες από το άθροισµα των δύο 
τελευταίων ετών 2010 και 2011 (25), αναδει-
κνύοντας τις αυξανόµενες δυσχέρειες εν µέσω 
κρίσης.   

Επισηµαίνεται ότι πολύ περισσότερες, 18,7% 
του συνόλου, ήτοι, µία στις πέντε εργοληπτικές 
εταιρείες περίπου, εκτιµάται ότι δεν έχουν ενη-
µερότητα πτυχίου, δηλαδή, δεν µπορούν να 
λάβουν µέρος σε δηµοπρασίες, καθιστώντας 
ανενεργό το πτυχίο τους.  

 

Τάξεις 
∆εκ. 
2004

∆εκ. 
2005

∆εκ. 
2006

∆εκ. 
2007

∆εκ. 
2008

∆εκ. 
2009

Ιουν.
2010

Ιουν.
2011

Ιουν.
2012

7η 14 14 13 11 11 11 10 9 8

6η 51 48 46 45 41 37 37 35 34

5η 65 61 57 60 59 59 57 58 53

4η 102 102 113 116 130 148 150 146 136

3η 480 456 443 437 411 339 325 321 301

ΣΥΝΟΛΟ 712 681 672 669 652 594 579 569 532

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

 
Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ∆.15/Υπ..Aν.Υπ. 
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Η µείωση του πλήθους των εγγεγραµµένων στις 
τάξεις 3η – 7η εργοληπτικών εταιρειών δεν περι-
ορίζεται σε µία συγκεκριµένη τάξη αλλά διαχέε-
ται σχεδόν σε όλες τις τάξεις του ΜΕΕΠ, πλην 
της 4ης στην οποία οι εταιρείες διαχρονικά έχουν 
αυξηθεί κατά 33,3%.  

Αντίθετη είναι η εικόνα στις τάξεις 7η (-42,8%), 
3η (-37,3%), 6η (-33,3%) και 5η (-18,5%).  

 

3.4 Προϋπολογισµός ∆ηµοσίων Επενδύ-
σεων – Απορροφητικότητα ΕΣΠΑ 

Στις Εκθέσεις του ΣΑΤΕ έχει κατ’ επανάληψη 
επισηµανθεί η κρισιµότητα του ύψους του Π∆Ε 
για την ελληνική οικονοµία. Η ραγδαία επιδεί-
νωση της κατάστασης της ελληνικής οικονοµίας 
ωστόσο συνετέλεσε τόσο το  2010 όσο και το 
2011 στην υιοθέτηση της, επαναλαµβανόµενης, 
πολιτικής περικοπής των αναπτυξιακών πόρων 
που κάθε χρόνο προβλέπονται στους Ελληνι-
κούς Προϋπολογισµούς λόγω αδυναµίας του 
Κράτους να τηρήσει τις δηµοσιονοµικές δε-
σµεύσεις του αναφορικά µε τον εξορθολογισµό 
και την συγκράτηση των δηµοσίων δαπανών.  

Παρόµοια εκτιµάται ότι θα είναι και η επιλογή 
για το 2012, η οποία και προβλέπεται ότι θα 
αποδειχτεί καταστροφική για την ελληνική οικο-
νοµία και τις εργοληπτικές επιχειρήσεις.   

Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία εκτέλε-
σης του κρατικού προϋπολογισµού κατά το 
πρώτο 9µηνο του 2012 έχει πραγµατοποιηθεί 
µόλις το 38,12% του στόχου των συνολικών 
δηµόσιων επενδυτικών δαπανών για όλο το έ-
τος (2,78 δισ. € / 7,3 δισ. €) ή το 52,27% του 
στόχου που είχε τεθεί για το πρώτο 9µηνο 
(4,86 δισ. €), εµφανίζεται δηλαδή µία απόκλιση 
στην υλοποίηση του Π∆Ε της τάξης των 2 δισ. €.  

Κατά το πρώτο εννεάµηνο του 2011, χρονιά, η 
οποία δεν χαρακτηρίστηκε ως επιτυχής από 
πλευράς απορροφητικότητας – αντίθετα, έχει 
εκτιµηθεί ότι ήταν ιδιαιτέρως φτωχή – είχε 
πραγµατοποιηθεί το 53,45% των συνολικών 
δηµόσιων επενδυτικών δαπανών για όλο το έ-
τος (3,5 δισ. € από 6,6 δισ €).  

 

 

Ο συνδυασµός των δύο κατανοµών δείχνει µία 
σηµαντικότατη υστέρηση κατά το 2012 στην 
απορρόφηση των κοινοτικών πόρων και την 
διάθεση του εθνικού σκέλους των επενδυτικών 
δαπανών. Συγκεκριµένα, εάν θεωρηθεί ότι κατά 
το 2012 θα ακολουθηθεί το µοτίβο εξέλιξης που 
ακολουθήθηκε το 2011 – ήτοι, ότι το πρώτο 
9µηνο θα έχει υλοποιηθεί το 53,45% των συνο-
λικών επενδυτικών δαπανών - τότε στο τέλος 
του 2012 θα έχουν διατεθεί µόλις 5,2 δισ. € στο 
Π∆Ε, ποσό που δεν έχει προηγούµενο τουλάχι-
στον από το 1997 και µετά! Υπενθυµίζεται ότι η 
αρχική πρόβλεψη για το σύνολο του Π∆Ε έτους 
2012 ανέρχεται σε 7,3 δισ. €, κονδύλι που µοιά-
ζει πλέον απίθανο να επιτευχθεί, µε ό,τι αρνητι-
κό αυτό συνεπάγεται για το σύνολο της ελληνι-
κής οικονοµίας.  

∆εδοµένων των µεγάλων ληξιπροθέσµων οφει-
λών του ∆ηµοσίου προς τις τεχνικές εταιρείες 
αλλά και προς άλλους δικαιούχους του Π∆Ε κα-
θώς και της σηµαντικής καθυστέρησης στην 
υλοποίηση των συµφωνιών µε την ΕΤΕπ ύψους 
3 δισ. € για την χρηµατοδότηση του σκέλους 
της εθνικής δαπάνης έργων του ΕΣΠΑ, προκει-
µένου να µην χαθούν και άλλοι κοινοτικοί πόροι, 
ενισχύεται ο προβληµατισµός που επικρατεί στο 
χώρο των δηµοσίων έργων. 

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
δισ. € 
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Πηγή: Κρατικοί Προϋπολογισµοί – Μηνιαία ∆ελτία ,ΣΑΤΕ.  
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Έως το τέλος του έτους θα επιστραφούν 4 
δισ. ευρώ στην αγορά 

Πηγή: Express.gr  11/07/12 
 
Ρευστότητα στην αγορά και επιτάχυνση της διαδι-
κασίας αδειοδοτήσεων αποτελούν προτεραιότητες 
για το υπουργείο Ανάπτυξης, τόνισε ο υφυπουργός 
Ανάπτυξης Θ. Σκορδάς µιλώντας στο ραδιοφωνικό 
σταθµό ΒΗΜΑ. Ο κ. Σκορδάς υπογράµµισε ότι έως 
το τέλος του χρόνου θα έχουν δοθεί στην αγορά 
τα 4 δισ. από τα 6,8 δισ.ευρώ που χρωστά το κρά-
τος από επιστροφές ΦΠΑ λέγοντας: «όλη η προ-
σπάθεια, λοιπόν, που κάνει και ο υπουργός ο κ. 
Χατζηδάκης είναι στο πως θα πάµε πολύ γρήγορα 
στην αντιµετώπιση αυτού του ζητήµατος που λέ-
γεται ρευστότητα. Χρωστάει το δηµόσιο στους 
ιδιώτες 6,8 δισ. ευρώ από το ΦΠΑ. Έχει δεσµευτεί 
το αρµόδιο υπουργείο για τα 4 δισ. ευρώ από αυτά 
να επιστραφούν, µέχρι το τέλος του χρόνου».  
 
Ετεροχρονίζεται για 2013 η πληρωµή οφει-
λών από το ∆ηµόσιο σε ιδιώτες ύψους 4 δισ. 

ευρώ 
Πηγή: Express.gr  25/08/12 

 
Για χρονική µετάθεση στο 2013 οδεύει η πληρωµή 
οφειλών από το ∆ηµόσιο σε ιδιώτες. Η κυβέρνηση 
στις προγραµµατικές δηλώσεις είχε δεσµευτεί ότι 
θα αποπληρώσει φέτος τουλάχιστον τα 4 από τα 
6,5 δισ. ευρώ που οφείλει σε ιδιώτες. Υπολόγιζε ότι 
θα έπαιρνε νωρίτερα την επόµενη δόση του δανεί-
ου ώστε να µπορέσει να διαθέσει «ζεστό χρήµα» 
στην αγορά. Τα δεδοµένα όµως άλλαξαν και η 
επόµενη δόση θα εισρεύσει στα κρατικά ταµεία τον 
Οκτώβριο και εφόσον προηγουµένως υπάρξει θετι-
κή αξιολόγηση από την τρόικα. Τα κεφάλαια αυτά 
θα αξιοποιηθούν για την ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών, για την αποπληρωµή οµολόγων που 
λήγουν µέσα στο προσεχές διάστηµα και για τρέ-
χουσες ανάγκες πληρωµών.  
Το οικονοµικό επιτελείο προκειµένου να πληρώσει 
µισθούς και συντάξεις –περιµένοντας την επόµενη 
δόση– δεν πληρώνει σειρά άλλων υποχρεώσεων, 
επιδεινώνοντας το πρόβληµα ρευστότητας στην 
αγορά. Είναι ενδεικτικό ότι το σύνολο των ληξι-
πρόθεσµων οφειλών του ∆ηµοσίου αγγίζει πλέον 
τα 7,5 δισ. ευρώ, αφού το κράτος εξακολουθεί να 
µην πληρώνει τα χρέη του που συσσωρεύονται και 
έχει βάλει φρένο στις επιστροφές φόρων προκειµέ-
νου να διατηρήσει τα επίπεδα ρευστότητας.  
Ταυτόχρονα το υπουργείο Οικονοµικών έχει περι-
κόψει σηµαντικά τις πρωτογενείς δαπάνες ώστε να 
διατηρήσει στα ταµεία του κράτους χρήµατα για 
αποπληρωµή µισθών και συντάξεων. Επίσης, αξιο-
ποιεί τα κεφάλαια που βρίσκονται στο Ταµείο Χρη-
µατοπιστωτικής Σταθερότητας ύψους περίπου 3 
δισ. ευρώ, ενώ οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν 
να καλύπτουν µε έντοκα γραµµάτια το ∆ηµόσιο µε 
αποτέλεσµα να κλείνουν τις στρόφιγγες σε άλλες 
δραστηριότητες και να προκαλούν ασφυξία στην 
αγορά.  

Ειδικά για την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ 
σηµειώνεται ότι µε βάση τα πιο πρόσφατα στοι-
χεία του ΥΠΑΝΥΠ (Οκτ. 2012) έξι έτη µετά την 
έναρξη του ΕΣΠΑ, προκύπτει ότι έχει απορρο-
φηθεί το 36,5% της συνολικής συγχρηµατοδο-
τούµενης δαπάνης στα τοµεακά προγράµµατα 
και το 43,46% στα περιφερειακά, ενώ επί συνό-
λου ΕΣΠΑ το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται 
σε 38,63%.  

Εκτιµάται ότι βασικό εργαλείο αναστροφής του 
αρνητικού κλίµατος και της ύφεσης στην ελλη-
νική οικονοµίας µπορεί να αποτελέσει η ανακα-
τανοµή των πόρων του ΕΣΠΑ και άλλων κοινο-
τικών ταµείων χρηµατοδότησης σε δηµόσια τε-
χνικά έργα κάθε µεγέθους και προϋπολογισµού, 
τα οποία θα απορροφήσουν ταχύτερα από κάθε 
άλλη συγχρηµατοδοτούµενη δράση την κοινοτι-
κή χρηµατοδότηση και θα δηµιουργήσουν ε-
ντεινόµενα πολλαπλασιαστικά οφέλη στην ελ-
ληνική οικονοµία µέσω του δηµοσιονοµικού 
πολλαπλασιαστή, αφού είναι πλέον σαφές ότι η 
περικοπή του Π∆Ε για την µείωση του ελλείµ-
µατος είναι µία ιδιαίτερα επιβλαβής για την οι-
κονοµία επιλογή, αφού η µείωση του ΑΕΠ που 
τελικώς επιφέρει είναι και µεγάλη και µόνιµη, µε 
τελικό αποτέλεσµα το αντίθετο από τον στόχο.  

 

4. Ιδιωτικά έργα  

4.1 ∆είκτης Παραγωγής Οικοδοµικών Έρ-
γων4   

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%.  

                                                 
4  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.  



Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος – Α|2012  
Εξαµηνιαία Έκθεση Εξελίξεων – Αρ. Τεύχους 7 

 18

Σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα οικονοµικής 
συγκυρίας του ΙΟΒΕ (Οκτώβριος 2012) οι επιχει-
ρηµατικές προσδοκίες στις Ιδιωτικές Κατασκευές  
διαµορφώνονται στις 32,6 µονάδες που είναι σα-
φώς καλύτερη πρόβλεψη από αυτήν του Ιουλίου 
(21,8) αλλά χειρότερη από την περσινή (40,4). 
Πρακτικά όλες οι επιχειρήσεις εκφράζουν αρνητικές 
προσδοκίες για τις προγραµµατιζόµενες εργασίες (-
88), ενώ περιορίζεται το ποσοστό των επιχειρήσε-
ων που αναµένει περαιτέρω µείωση της απασχόλη-
σης 45% από 67%. Ωστόσο καµία δεν προβλέπει 
αύξηση. Οι µήνες εξασφαλισµένης δραστηριότητας 
αυξάνονται κατά ένα µήνα σε 4,8.  

Πηγή: ΙΟΒΕ 

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 το Α’ τρίµηνο του 2012 ο δείκτης περιορί-
στηκε στην χαµηλότερη τιµή όλης της εξεταζό-
µενης περιόδου, µόλις 16,1, δηλαδή, µειωµένη 
κατά 30,7% έναντι του αντίστοιχης τιµής του Α’ 
τριµήνου του 2011, ενώ το Β’ τρίµηνο του 2012 
ο δείκτης, δοκιµάζοντας την 16η συνεχόµενη 
µείωσή του, λαµβάνει την αµέσως  χαµηλότερη 
τιµή, 19,3, µειωµένος κατά 20,0% έναντι αυτής 
του Β’ τριµήνου 2011.  
 

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 2002-20075 παρα-
τηρήθηκαν τάσεις σταθεροποίησης των παραγ- 

                                                 
5 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. 

 

γελιών οικοδοµής, βάσει του όγκου που αντι-
στοιχεί στις κατ’ έτος άδειες, λίγο κάτω από τα 
επίπεδα των 80 εκατ. µ3 ετησίως.  

 

 

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).  

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

 

Ιδιωτική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα 
A'  6µηνο - όγκος  σε εκ.m3
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Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ  
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Ετήσια Ιδιωτική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα 
(όγκος σε εκ.m3)
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 Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 
 

Συναλλαγές µε το σταγονόµετρο γίνονται 
πλέον στην κτηµαταγορά -  Μείωση 50% σε 
σχέση µε πέρυσι στο α΄ εξάµηνο, σύµφωνα 

µε στοιχεία της ΤτΕ  (1/2) 
 Ν.Χ. Ρουσάνογλου 

 
Μπορεί οι τιµές των κατοικιών να καταγράφουν 
όλο και µεγαλύτερη πτώση, ωστόσο ακόµα λιγότε-
ροι είναι εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα ή ακόµα 
και την επιθυµία -εν µέσω του κλίµατος εργασιακής 
και οικονοµικής ανασφάλειας που έχει δηµιουργη-
θεί- να αποκτήσουν νέα κατοικία.  
Έτσι ερµηνεύουν φορείς της αγοράς την κάθετη 
πτώση των αγοραπωλησιών ακινήτων κατά το 
πρώτο εξάµηνο του έτους. Όπως προέκυψε από τα 
σχετικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που 
δηµοσιοποιήθηκαν πριν από λίγες ηµέρες, κατά το 
Α’ εξάµηνο του έτους οι συναλλαγές-εκτιµήσεις 
κατοικιών δεν ξεπέρασαν τις 11.800, καταγράφο-
ντας πτώση πάνω από 50%, συγκριτικά µε τις πε-
ρίπου 25.000 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε 
σχέση δε µε τα χρόνια πριν από την κρίση, πρόκει-
ται για άνευ προηγουµένου συρρίκνωση, καθώς το 
µέγεθος της σηµερινής αγοράς κατοικίας είναι πε-
ρίπου το 1/5 του αντίστοιχου µεγέθους των προη-
γούµενων ετών. 
Σύµφωνα µε την ΤτΕ, κατά το δεύτερο τρίµηνο 
του τρέχοντος έτους οι συναλλαγές περιορίστηκαν 
σε µόλις 5.800, έναντι 6.000 κατά τους πρώτους 
τρεις µήνες, διαγράφοντας πτώση της τάξεως του 
51,4% σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 
προηγούµενου έτους. Υπενθυµίζεται ότι στο σύνο-
λο του 2011, ο αριθµός των εκτιµήσεων διαµορ-
φώθηκε σε 42.300, εµφανίζοντας σηµαντική µείω-
ση, κατά 43,2%, έναντι του προηγούµενου έτους, 
όταν είχαν ανέλθει σε 74.500.  
Ταυτόχρονα, ο ρυθµός µείωσης των τιµών έχει 
αρχίσει να επιταχύνεται, καθιστώντας όλο και πε-
ρισσότερες κατοικίες πιο ελκυστικές. Κατά το δεύ-
τερο τρίµηνο, η µείωση των τιµών διαµορφώθηκε 
σε 10,1% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούµενου έτους. Η πτώση ήταν µεγαλύτερη 
για τα νεόδµητα διαµερίσµατα, καθώς διαµορφώ-
θηκε σε 10,8%, έναντι 9,7% για τα παλιότερα 
ακίνητα. Πρόκειται για µια τάση που έχει χαρακτη-
ρίσει µέχρι τώρα το τρέχον έτος και αντανακλά τη 
διάθεση όλο και περισσότερων κατασκευαστών να 
µειώσουν τις απαιτήσεις τους προκειµένου να κα-
τορθώσουν να διαθέσουν µέρος του αποθέµατος 
των απούλητων διαµερισµάτων τους.  
Η κινητικότητα αυτή από την πλευρά των επαγ-
γελµατιών αποδίδεται από φορείς της αγοράς στην 
προσπάθειά τους να αποφύγουν τις φορολογικές 
επιβαρύνσεις στις οποίες υπόκεινται, µε σηµείο 
αναφοράς τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ), 
µε τα σηµειώµατα της εφορίας να έχουν ήδη ξεκι-
νήσει να αποστέλλονται, έπειτα από διετή καθυ-
στέρηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι µέχρι και τα 
τέλη του 2011, τη µεγαλύτερη µείωση των τιµών 
παρουσίαζαν τα παλιότερα ακίνητα και όχι τα 
νεόδµητα. 

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (1.9.2012) 

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 25 τελευταίων ετών. Πλην, όµως, η τάση 
σταθεροποίησης ανατράπηκε πλήρως, ήδη από 
το 2008 και µάλιστα µε διαχρονικά εντεινόµενο  
ρυθµό.  

Συγκεκριµένα, κατά το πρώτο εξάµηνο του 
2012, η µείωση του όγκου που αντιστοιχεί στις 
εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες ανήλθε σε 12,9% 
έναντι του 2011, ακολουθώντας έξι στην σειρά 
ανάλογες µειώσεις, -44,1% το 2011/10, -25,7% 
το 2010/09, -27,0% το 2009/2008, 13,9% το 
2008/2007, -5,2% το 2007/2006 και -0,2% το 
2006/20005. Η µείωση, δηλαδή, είναι συνεχής 
και διαχρονικά εντεινόµενη µε αποτέλεσµα ο 
κλάδος να βρίσκεται σε παρατεταµένη κρίση.  

Για να γίνει αντιληπτή η κρισιµότητα της κατά-
στασης στον κλάδο επισηµαίνεται ότι κατά το Α’ 
εξάµηνο του 2012 η ιδιωτική οικοδοµική δρα-
στηριότητα, βάσει του όγκου που αντιστοιχεί 
στις κατ’ έτος άδειες, ανέρχεται σε 8,5 εκ. m3, 
δηλαδή, όχι µόνο είναι η χαµηλότερη των τε-
λευταίων 32 ετών για τα οποία ο ΣΑΤΕ διαθέτει 
δεδοµένα αλλά αποτελεί περίπου την µέση µη-
νιαία τιµή του 2005! Είναι φανερό ότι η ύφεση 
στην αγορά ακινήτων βαθαίνει µέσω και της 
πρωτόγνωρης πτωτικής τάσης στις «παραγγελί-
ες» ιδιωτικών κτιριακών έργων, δεδοµένο που 
έχει δηµιουργήσει ασφυκτική κατάσταση στις 
τάξεις των επιχειρηµατιών του χώρου αλλά και 
των τραπεζών.  
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Συναλλαγές µε το σταγονόµετρο γίνονται 
πλέον στην κτηµαταγορά -  Μείωση 50% σε 
σχέση µε πέρυσι στο α΄ εξάµηνο, σύµφωνα 

µε στοιχεία της ΤτΕ  (2/2) 
 Ν.Χ. Ρουσάνογλου 

 
Ωστόσο, αυτή η πτώση, όπως αποδεικνύεται, δεν είναι 
αρκετή για να δελεάσει τους αγοραστές, δείγµα της 
επίδρασης που έχουν επιφέρει η ύφεση, η συνεχής 
υιοθέτηση νέων µέτρων και περικοπών και η εργασια-
κή ανασφάλεια, σε συνδυασµό βέβαια και µε τη συ-
νεχή κάµψη της αγοραστικής δύναµης των πολι-
τών, είτε µέσω των σχεδόν καθολικών µειώσεων 
των µισθών είτε µέσω της αύξησης των φορολογι-
κών επιβαρύνσεων. Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρ-
φωση αρνητικής ψυχολογίας στην αγορά κατοικίας 
έχουν βέβαια διαδραµατίσει και οι πολλαπλές ει-
σφορές και οι φόροι επί των ακινήτων, µε αποτέ-
λεσµα η ιδιοκτησία να αποτελεί πλέον «κατάρα» 
για πολλούς. 
Πράγµατι, για το 2011 ως σύνολο, µε βάση τα 
αναθεωρηµένα στοιχεία, ο µέσος ετήσιος ρυθµός 
µείωσης των τιµών για τα νεόδµητα και τα παλαιό-
τερα διαµερίσµατα ήταν 4,9% και 5,7%, αντίστοι-
χα, ενώ ανάλογη σχέση παρατηρήθηκε το 2010, µε 
την κάµψη των νεόδµητων να είναι -4,2% και των 
παλαιότερων 5,0%. Ακόµα µεγαλύτερη ήταν η 
διαφορά το 2009, µε τις τιµές των νέων να περιο-
ρίζονται κατά µόλις 2% και των παλιότερων κατά 
4,8%.  
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική 
περιοχή, προκύπτει ότι οι τιµές των διαµερισµάτων 
το δεύτερο τρίµηνο του 2012 ήταν µειωµένες σε 
σύγκριση µε το β΄ τρίµηνο του 2011 κατά 10,8% 
στην Αθήνα, 12,4% στη Θεσσαλονίκη, 9,9% στις 
άλλες µεγάλες πόλεις και 8,0% στις λοιπές περιοχές 
της χώρας. Για το σύνολο του 2011, µε βάση τα 
αναθεωρηµένα στοιχεία, η µείωση των τιµών στις 
ίδιες περιοχές σε σχέση µε το 2010 ήταν 6,4%, 
6,8%, 4,1% και 4,1% αντίστοιχα. Αυτά τα στοιχεία 
υποδηλώνουν ότι η µείωση των τιµών των διαµε-
ρισµάτων το 2011, καθώς και τα πρώτα δύο τρίµη-
να του 2012, ήταν µεγαλύτερη στα δύο µεγαλύτε-
ρα αστικά κέντρα της χώρας, Αθήνα και Θεσσαλο-
νίκη, έναντι των άλλων περιοχών. 
Ο όγκος των οικιστικών ακινήτων που αφορούσαν 
οι συναλλαγές-εκτιµήσεις (µε βάση το σύνολο των 
τετραγωνικών µέτρων) ήταν µειωµένος κατά 
50,8% το β’ τρίµηνο του 2012 σε σύγκριση µε την 
αντίστοιχη περίοδο του 2011, ενώ ολόκληρο το 
2011 ο όγκος των συναλλαγών µε βάση τα αναθε-
ωρηµένα στοιχεία µειώθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό 
40,3%. Όσον αφορά την αξία των οικιστικών ακι-
νήτων τα οποία αφορούσαν οι συναλλαγές-
εκτιµήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µε τη διαµεσο-
λάβηση των πιστωτικών ιδρυµάτων, το β’ τρίµηνο 
του 2012 ήταν µειωµένη κατά 56,4% έναντι του 
αντίστοιχου τριµήνου του 2011. Η µέση ετήσια 
µείωση το 2011 ήταν 40,1%. 
 

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (1.9.2012)

 

Σχετικές έρευνες (ΤτΕ) διαπιστώνουν ότι σε 
σχέση µε τα χρόνια πριν από την κρίση, οι συ-
ναλλαγές δοκιµάζουν µια άνευ προηγουµένου 
συρρίκνωση, καθώς το µέγεθος της σηµερινής 
αγοράς κατοικίας είναι περίπου το 1/5 του αντί-
στοιχου µεγέθους των προηγούµενων ετών. 

Ταυτόχρονα, ο ρυθµός µείωσης των τιµών έχει 
αρχίσει να επιταχύνεται, καθιστώντας όλο και 
περισσότερες κατοικίες πιο ελκυστικές. Κατά το 
δεύτερο τρίµηνο, η µείωση των τιµών διαµορ-
φώθηκε σε 10,1% σε σχέση µε την αντίστοιχη 
περίοδο του προηγούµενου έτους. Τα στοιχεία 
της ΤτΕ για τις τιµές δείχνουν πως στο πρώτο 
εξάµηνο του τρέχοντος έτους συνεχίστηκε η 
πτώση της τελευταίας πενταετίας. Ωστόσο, αυ-
τή η πτώση, όπως αποδεικνύεται, δεν είναι αρ-
κετή για να δελεάσει τους αγοραστές, δείγµα 
της επίδρασης που έχουν επιφέρει η ύφεση, η 
συνεχής υιοθέτηση νέων µέτρων και περικοπών 
και η εργασιακή ανασφάλεια, σε συνδυασµό 
βέβαια και µε τη συνεχή κάµψη της αγοραστι-
κής δύναµης των πολιτών, είτε µέσω των σχε-
δόν καθολικών µειώσεων των µισθών είτε µέσω 
της αύξησης των φορολογικών επιβαρύνσεων. 
Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση αρνητικής 
ψυχολογίας στην αγορά κατοικίας έχουν βέβαια 
διαδραµατίσει και οι πολλαπλές εισφορές και οι 
φόροι επί των ακινήτων.  

Σε ολόκληρη την Ελλάδα εκτιµάται πως παρα-
µένουν απούλητα περί τα 120.000 διαµερίσµατα. 

 

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-
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Ζηµιογόνες Εργοληπτικές Εταιρείες 
(4η - 7η τάξη ΜΕΕΠ) - (σε %)
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Μέσο ύψος βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ανά 
εργοληπτική εταιρεία 
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  Πηγή: ΣΑΤΕ 

σκευής νέων κτιρίων κατά τα δύο αυτά τρίµηνα 
κατά 2,5%. Από το Γ΄ τρίµηνο του 2009 όµως 
οι κοστολογικοί δείκτες, έστω και ασθενικά, α-
νακάµπτουν, µε τελικό αποτέλεσµα το Β’ τρίµη-
νο του 2012 ο Γενικός ∆είκτης κόστους κατα-
σκευής νέων κτιρίων να λαµβάνει την υψηλότε-
ρη τιµή του (117,7) από το 2000 και µετά, αυ-
ξηµένος κατά 0,16% έναντι του Β’ τριµήνου του 
2011, εξαιτίας της κατά 0,84% αύξησης του 
δείκτη τιµών υλικών.    

 

Οι διαπιστώσεις αυτές αναδεικνύουν την ισχυρή 
ακαµψία στην προοπτική µείωσης των τιµών, 
παρά την ουσιαστική ανυπαρξία ζήτησης, αλλά 
και των παραγγελιών (οικοδοµικές άδειες). Αξι-
οσηµείωτη είναι η διαπίστωση ότι η αµοιβή της 
εργασίας παραµένει σχεδόν αµετάβλητη παρά 
το γεγονός της γενικευµένης ύφεσης στον κλά-
δο και της σηµαντικότατης αύξησης της ανεργί-
ας.     

 

5. Ειδικά θέµατα  

5.1 Χρηµατοοικονοµική ανάλυση εργολη-
πτικών εταιρειών τάξεων 4η – 7η του 
ΜΕΕΠ6 

Από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των 
ισολογισµών έτους 2011 των εργοληπτικών ε-
ταιρειών των τάξεων 4ης έως και 7ης του ΜΕΕΠ, 

                                                 
6 Στην ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία οικονοµικών 
καταστάσεων 222 εταιρειών για το 2007, 225 για το 2008, 
238 για το 2009, 227 για το 2010 και 204 για το 2011.   

την οποία έχει εκπονήσει ο ΣΑΤΕ, προκύπτουν 
οι ακόλουθες, αρκετά χρήσιµες, διαπιστώσεις:  

√ Σηµαντικότατη αύξηση του ποσοστού των 
εργοληπτικών εταιρειών που εµφανίζουν 
ζηµίες κατά το 2011 έναντι του 2010, 
40,2% του συνόλου έναντι 27,2%, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Επιδείνωση του µέσου µεγέθους των βρα-
χυπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά 8,7% το 
2011 έναντι του 2010 – από 16,9 εκ. € σε 
18,2 εκ. €, αντίστοιχα – καθώς και αύξηση  
του µέσου µεγέθους των µ/µκροπρόθεσµων 
υποχρεώσεων κατά 8,4% (από 5,7 εκ. € το 

Τριµηνιαίος Γεν. ∆είκτης 
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Μέσο ύψος κύκλου εργασιών ανά εργοληπτική 
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Κύκλος εργασιών και Συνολικές Υποχρεώσεις 
ανά εργοληπτική εταιρεία 
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2010 σε 6,2 εκ. € το 2011), µε αποτέλεσµα, 
κάθε εταιρεία των τάξεων 4η – 7η, κατά µέ-
σο όρο, να χρωστά 24,5 εκ. € το 2011 ένα-
ντι 22,5 εκ. το 2010, αύξηση 8,8%.  

 

√ Τρίτη στη σειρά µείωση του µέσου κύκλου 
εργασιών των εταιρειών 4ης – 7ης τάξης του 
ΜΕΕΠ κατά 3,3% το 2011/2010, από 18,4 
εκ. € το 2010 σε 17,8 εκ. € το 2011, µε α-
ποτέλεσµα η σωρευτική µείωση από το 
2008 στο µέσο κύκλο εργασιών να ανέρχε-
ται σε 52,4%, ήτοι από 27,2 εκ. € το 2008 
σε 17,8 εκ. € το 2011.  

Αξίζει να τονιστεί ότι οι δύο τελευταίες διαπι-
στώσεις περί αύξησης του µέσου µεγέθους των 
συνολικών  υποχρεώσεων το 2011 έναντι του 
2010 κατά 8,8% και η µείωση του µέσου κύ-
κλου εργασιών κατά 3,3% την ίδια περίοδο α-
ναδεικνύει µε τον καλύτερο τρόπο την γενίκευ-
ση της κρίσης στον κλάδο, υποδεικνύοντας ση-
µαντικό και γενικευµένο πρόβληµα βιωσιµότη-
τας της µέσης εργοληπτικής εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

Συγκεκριµένα για δεύτερη συνεχόµενη φορά 
κατά τα τελευταία 13 έτη, το ύψος του µέσου 
κύκλου εργασιών (17,8 εκ. €) υπολείπεται του 
µέσου µεγέθους των συνολικών υποχρεώσεων 
(24,5 εκ. €) και µάλιστα µε διαχρονική τάση 
διεύρυνσης της διαφοράς, γεγονός που οφείλε-
ται σχεδόν αποκλειστικά στην στάση πληρωµών 
του ∆ηµοσίου.  

 

Μέσο ύψος καθαρών κερδών ανά εργοληπτική  
εταιρεία (4η - 7η τάξη ΜΕΕΠ) - (σε εκ. €)
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