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1. Γενικές ∆ιαπιστώσεις  

Στο διάστηµα που µεσολάβησε από την προη-
γούµενη εξαµηνιαία έκθεση εξελίξεων στον εγ-
χώριο κατασκευαστικό κλάδο που εξέδωσε ο 
ΣΑΤΕ (Ιούλιος 2009) σηµειώθηκε πληθώρα εξε-
λίξεων, που σχετίζονται µε την εγχώρια κατα-
σκευαστική δραστηριότητα όπως:  

• η εκλογή νέας κυβέρνησης,  

• η δηµιουργία αυτόνοµου Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής,  

• η ψήφιση του κρατικού προϋπολογισµού 
έτους 2010 µε πρόβλεψη αυξηµένου Π∆Ε,  

• η απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Με-
ταφορών και ∆ικτύων για αναµόρφωση του 
θεσµικού πλαισίου µελέτης και παραγωγής 
δηµοσιών τεχνικών έργων και η σχετιζόµενη 
διαβούλευση µε τους τεχνικούς φορείς  

• η, για µία ακόµη φορά, µεταβολή του φο-
ρολογικού πλαισίου που διέπει την ιδιοκτη-
σία και µεταβίβαση ακινήτων,  

• η κατακόρυφη πτώση της αξιοπιστίας και 
της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, µε απο-
τέλεσµα την υποχρέωση σύνταξης νέου ε-
πικαιροποιηµένου προγράµµατος σταθερό-
τητας και ανάπτυξης και την είσοδο της οι-
κονοµίας µας σε καθεστώς αυστηρής επιτή-
ρησης από τα κοινοτικά όργανα.  

Ιδιαίτερη µνεία αξίζει να γίνει στις ζυµώσεις που 
εξελίσσονται στους κόλπους τριών πανελλήνιων 
εργοληπτικών οργανώσεων, µεταξύ των οποίων 
και ο ΣΑΤΕ, οι οποίες βάσει αποφάσεων των 
καταστατικών τους οργάνων προχωρούν στην 
ενοποίησή τους, εξέλιξη που εκτιµάται ότι µε-
σοπρόθεσµα θα συµβάλει σηµαντικά στην εξυ-
γίανση και την δηµόσια εικόνα του κλάδου.  

∆υστυχώς, οι εξελίξεις αυτές, τουλάχιστον έως 
και σήµερα, δεν επέδρασαν στην αντιστροφή 
της αρνητικής κατάστασης την οποία εξακολου-
θεί να βιώνει, µε διαρκώς εντονότερο τρόπο ο 
εγχώριος κατασκευαστικός κλάδος.  

Συγκεκριµένα, κατά την διάρκεια του Γ’ τριµή-
νου του 2009, η κατασκευαστική δραστηριότη-
τα στη χώρα µας συνέχισε να καταγράφει αρνη-
τικά στοιχεία:  

• ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές (σύνο-
λο κλάδου) εµφανίζεται µειωµένος κατά 13% 
έναντι του Γ’ τριµήνου 2008,  

 

• η συνολική απασχόληση στον κλάδο είναι 
µειωµένη κατά 5,4%  έναντι του Γ’ τριµήνου 
2008, 

• η συµµετοχή του κλάδου στην δηµιουργία 
του ΑΕΠ καταγράφει την χαµηλότερη συµ-
βολή της τα τελευταία 13 έτη, µόλις 3,5%, 
έναντι 4,4% του Γ’ τριµήνου του 2008,  

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 
(ΟΚΕ) σε Γνώµη Πρωτοβουλίας τον Νοέµβριο 
του 2009 µε θέµα: «Η κατασκευαστική και οικο-
δοµική δραστηριότητα ως συνιστώσες της οικο-
νοµικής ανάπτυξης και οι επιπτώσεις της οικο-
νοµικής κρίσης σε αυτές» προτείνει:  
Για τα ιδιωτικά έργα και την οικοδοµική δραστη-
ριότητα: την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας, την 
ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδοµικού 
σχεδιασµού, του κτηµατολογίου και των δασι-
κών χαρτών, τη διαµόρφωση ενός δίκαιου φο-
ρολογικού συστήµατος, την ανάληψη άµεσων 
δράσεων για την εφαρµογή προγραµµάτων ε-
ξοικονόµησης ενέργειας, την ποιοτική αναβάθ-
µιση των κτιρίων, περιλαµβανοµένης και της 
αντισεισµικής τους θωράκισης, την αναβάθµιση 
του ρόλου του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας 
(ΟΕΚ). 
Για τα δηµόσια έργα υποδοµής, µεταξύ άλλων: 
την αύξηση των ∆ηµοσίων Επενδύσεων ως προς 
το συνολικό τους µέγεθος και ως ποσοστό του 
ΑΕΠ µε στόχο την αξιοποίησή τους ως βασικό 
εργαλείο αναθέρµανσης της οικονοµίας, την 
ενίσχυση της διαφάνειας και δηµοσιότητας στην 
ανάθεση και εκπόνηση των έργων και τον έλεγ-
χο των καθυστερήσεων, τη σύσταση Παρατη-
ρητηρίου ∆ηµοσίων Έργων το οποίο θα δηµο-
σιεύει στο διαδίκτυο στοιχεία για όλα τα δηµό-
σια έργα, την εφαρµογή δράσεων εκσυγχρονι-
σµού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε πλήρη εισαγω-
γή και εφαρµογή σύγχρονων πληροφορικών 
συστηµάτων, το σχεδιασµό και την εφαρµογή 
παρεµβάσεων στα δηµόσια κτίρια προκειµένου 
να µειωθεί η ενεργειακή τους κατανάλωση. 
Για τους συνδεόµενους κλάδους της οικονοµίας: 
την προώθηση της άµεσης πιστοποίησης των 
δοµικών προϊόντων και την υιοθέτηση µέτρων 
στήριξης της «παράλληλης» βιοµηχανίας (π.χ. 
τσιµεντοβιοµηχανία, χάλυβας, αλουµίνιο, µια 
σειρά εξειδικευµένων καινοτόµων υλικών), προ-
κειµένου να προσαρµόσουν την παραγωγή τους 
µε τη στροφή σε νέα προϊόντα πιο φιλικά προς 
το περιβάλλον. 

Πηγή: ΟΚΕ 
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Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) σε 
ανάλυση του Κρατικού Προϋπολογισµού 2010 
τον ∆εκέµβριο του 2009 προτείνει την υιοθέτη-
ση των ακόλουθων άµεσων µέτρων:  
Α.1.Είναι πρώτης προτεραιότητας ζήτηµα να 
ενεργοποιηθεί ένα διευρυµένο πρόγραµµα δη-
µοσίων επενδύσεων, µε έµφαση σε: (α) σε έργα 
κοινωφελούς χαρακτήρα (νοσοκοµεία, σχολεία 
κλπ) και σε υποδοµές για την οικιστική θωράκι-
ση, όπως έργα  αποχέτευσης, ύδρευσης, δικτύ-
ων φυσικού αερίου κλπ., (β) σε µεταφορικές 
υποδοµές όπως αναβάθµιση λιµένων, αεροδρο-
µίων, οδικών αξόνων και σιδηροδροµικού δι-
κτύου και σε έργα ολοκλήρωσης βιοµηχανικών, 
βιοτεχνικών και τεχνολογικών πάρκων κλπ, (γ) 
σε έργα αστικών αναπλάσεων και δηµιουργίας 
ελεύθερων - κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και 
πάρκων. 
Α.2. Πρέπει να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πο-
ρεία των δηµοσίων έργων που έχουν ήδη ξεκι-
νήσει, µε άµεση αποπληρωµή των οφειλών του 
∆ηµοσίου προς τους εργολήπτες. Εκτός όµως 
από της µεγάλης κλίµακας δηµόσια έργα και 
κυρίως τους µεγάλους οδικούς άξονες που βρί-
σκονται σε φάση κατασκευής, σηµαντικό είναι 
να γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις σε µικρά 
και µεσαία δηµόσια έργα που απευθύνονται σε 
µεγάλες πληθυσµιακές οµάδες, µε έµφαση σε 
αυτά που προλαµβάνουν και προστατεύουν 
τους πολίτες από τις φυσικές καταστροφές (α-
ντιπληµµυρικά, δασοπροστασίας) και σε αυτά 
που απευθύνονται σε ευαίσθητες κοινωνικές 
οµάδες (αγρότες, σεισµοπαθείς, πυρόπληκτους 
και πληµµυροπαθείς), όπως έργα άρδευσης, 
δηµιουργία οικιστικών υποδοχέων κλπ. 
Α.3. Πρέπει να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
πρόσβαση των επιχειρήσεων του κατασκευαστι-
κού τοµέα στη χρηµατοδότηση, ειδικά εκείνων 
οι οποίες έχουν µεγάλα συµβόλαια µε το δηµό-
σιο. 
Α.4. Πρέπει να εξασφαλιστεί η χρηµατοδότηση 
των µικρών επιχειρήσεων όλων των κλάδων και 
να σχεδιαστεί ένα σχέδιο ενίσχυσης της συνολι-
κής απασχόλησης στην οικονοµία (ουσιαστική 
ενεργοποίηση των προγραµµάτων του ΤΕΜΠΜΕ, 
αξιοποίηση των ευρωπαϊκών σχετικών προ-
γραµµάτων κλπ).  

Πηγή: ΤΕΕ, ∆εκέµβριος 2009 

• οι συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις σε κα-
τασκευές παρουσιάζουν µείωση κατά 18,4%  
έναντι του Γ’ τριµήνου 2008, 

• ο δείκτης παραγωγής έργων πολιτικού µηχα-
νικού (δηµόσια έργα) συρρικνώθηκε κατά 
10,5% έναντι του Γ’ τριµήνου του 2008,  

• ο δείκτης παραγωγής οικοδοµικών έργων 
(ιδιωτικά έργα) εµφανίζει µείωση κατά 17,6% 
έναντι του Γ’ τριµήνου του 2008,  

Ειδικότερα ως προς τον όγκο κτιριακών έργων 
που αντιστοιχεί στις οικοδοµικές άδειες που εκ-
δόθηκαν το πρώτο δεκάµηνο του 2009 η µείω-
ση ήταν 28,8%, έναντι της αντίστοιχης περιό-
δου του 2008, η οποία – ας σηµειωθεί – ήταν 
επίσης µειωµένη κατά 16,1% έναντι του πρώ-
του δεκαµήνου του 2007 (Στοιχεία ΕΣΥΕ).  

Εξάλλου, σύµφωνα και µε τα στοιχεία του ΣΑΤΕ, 
κατά το 2009 συνεχίστηκε η µείωση, έναντι των 
ετών 2005, 2006 και 2007, των δηµοπρατούµε-
νων έργων προϋπολογισµού άνω των 2 εκ. ευ-
ρώ και ως προς τον αριθµό, αλλά και ως προς 
τον συνολικό προϋπολογισµό τους. Τα δεδοµέ-
να αυτά αντικατοπτρίζονται: 

• Στον αυξανόµενο ρυθµό διαγραφής εταιρειών 
από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(ΜΕΕΠ), κατά 9,0% το 2009/08, έναντι 2,5% 
το 2008/07, αλλά και 

• Στους ισολογισµούς των εταιρειών για το 
2008, η τελική επεξεργασία των οποίων ολο-
κληρώθηκε το φθινόπωρο του 2009 από τον 
ΣΑΤΕ και από τους οποίους προκύπτει εντυ-
πωσιακή αύξηση των συνολικών υποχρεώ-
σεων έναντι του 2007 (κατά 63% οι µεσοµα-
κροπρόθεσµες).  

Υπ’ αυτό το πρίσµα γίνεται αντιληπτό γιατί η 
κρίση στην  ελληνική οικονοµία συνεχίζεται, και 
µάλιστα επιδεινούµενη, σε σχέση µε  τις υπό-
λοιπες ευρωπαϊκές χώρες.  

Στην εξαµηνιαία έκθεση του ΣΑΤΕ του Ιουλίου 
είχαµε εντοπίσει πολλά παραδείγµατα χωρών, 
στις οποίες οι υπεύθυνοι άσκησης οικονοµικής 
πολιτικής αναγνώριζαν ότι οι περίοδοι κρίσης, 
δεν είναι περίοδοι πειραµατισµών και παλινω-
διών αλλά ταχέων, δραστικών και αποτελεσµα-
τικών επιλογών και δράσεων. Με αυτό ως δεδο-
µένο, όλες οι αναπτυγµένες οικονοµίες του πλα-
νήτη (ΗΠΑ, Γαλλία, Γερµανία, Ισπανία, Πορτο-
γαλία, Αυστραλία, Μ. Βρετανία, κ.α.) επέλεξαν 
να στηρίξουν αποφασιστικά τα προγράµµατα 
επενδύσεων και δηµιουργίας υποδοµών, ώστε 
να  δηµιουργηθεί το  αναγκαίο «ανάχωµα» στην 
γενικευµένη ύφεση της παγκόσµιας οικονοµίας. 
Επιπροσθέτως, στο σύνολο των αναλύσεων και 
µελετών αναφορικά µε τη βέλτιστη οικονοµική 
πολιτική η οποία πρέπει να ασκηθεί, επισηµαίνε-
ται µε έµφαση ότι  είναι ανάγκη να στηριχτούν 
οι προοπτικές των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, 
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Τριµηνιαίος ∆είκτης  Παραγωγής στις Κατασκευές & 
Κινητός Μέσος Όρος 3 µηνών
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 Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ  

µεταξύ  των οποίων όσες δραστηριοποιούνται 
στον χώρο της κατασκευής, δηµόσιας και ιδιω-
τικής, καθώς οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, σύµ-
φωνα και µε όλες τις παραδοχές και στόχους 
της Ε.Ε., συνιστούν τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε 
οικονοµίας.  

Στην Ελλάδα, δυστυχώς, καµία από τις ανωτέρω 
επιλογές δεν απετέλεσε επιλογή των ασκούντων 
την οικονοµική πολιτική, µε αποτέλεσµα η πα-
ρατεταµένη κρίση στον κλάδο να επιδεινώνει 
σηµαντικά και την κρίση σε ολόκληρη την οικο-
νοµία.  

 

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

 
2.1 ∆είκτης Παραγωγής στις Κατασκευές1   

Η ανάλυση βάσει του δείκτη παραγωγής στις 
κατασκευές, τον οποίο η ΕΣΥΕ καταρτίζει από 
το 2000 και ανακοινώνει από τον Ιούλιο του 
2006, αναδεικνύει διαρκή πτωτική τάση της συ-
νολικής κατασκευαστικής δραστηριότητας, από 
το 2002 ως και το 2005, µε τη µείωση να φτά-
νει ως 49% (Α’ τρίµηνο 2005). Έκτοτε, η τάση 
είναι ελαφρώς ανοδική µέχρι και το Γ’ τρίµηνο 
του 2008, όµως ο δείκτης δεν καταφέρνει να 
ξεπεράσει τα επίπεδα του 2000. Από το  Γ’ τρί-
µηνο του 2008 η συνολική παραγωγή στις κα-
τασκευές παρουσιάζει εκ νέου συνεχείς µειώ-
σεις, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στις αρνη-
τικές µεταβολές στην αγορά των ιδιωτικών έρ-
γων, αλλά και σε αυτές που παρατηρούνται 
στον χώρο των δηµοσίων έργων. Κατά το Γ’ 
τρίµηνο του 2009 η τιµή του δείκτη παραγωγής 
στις κατασκευές ανήλθε σε 111,7 µειωµένη κα-
τά 13% έναντι της αντίστοιχης του 2008, και 
υποδιπλάσια από την υψηλότερη τιµή όλης της 
περιόδου (250,48 το ∆’ τρίµηνο του 2002).   

 

                                                 
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.  

 
 

2.2  Απασχολούµενοι στις Κατασκευές2  
Από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ διαπιστώνεται ότι  
από το Γ΄ τρίµηνο του 2007, οπότε και σε από-
λυτο µέγεθος ο κλάδος απασχόλησε τους πε-
ρισσότερους εργαζοµένους, 402 χιλ., άρχισε µια 
διαρκής συρρίκνωση  για να φτάσει στις 366,6 
χιλ. το Β’ τρίµηνο του 2009, δηλαδή, µία συνο-
λική απώλεια, 35,2 χιλιάδων θέσεων εργασίας.  

 

 

                                                 
2 Τονίζεται ότι στο µέγεθος της άµεσης απασχόλησης που 
παρουσιάζεται δεν περιλαµβάνεται το µελετητικό δυναµικό, 
το οποίο αριθµεί, σύµφωνα µε στοιχεία της ιστοσελίδας του 
Μητρώου Μελετητών του ΥΠΕΧΩ∆Ε 11.196 ενεργούς µελε-
τητές.  

Απασχολούµενοι στις Κατασκευές - Γ' Τριµηνο 
(σε χιλιάδες)
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Σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα οικονοµικής 
συγκυρίας του ΙΟΒΕ για λογαριασµό της ΕΕ ο  
∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Κα-
τασκευές και παρά τη συνεχή βελτίωση του 
προηγούµενου τριµήνου σηµειώνει τον ∆εκέµ-
βριο πτώση και διαµορφώνεται σε ελαφρώς 
υψηλότερα επίπεδα από τη µέση φετινή επί-
δοση  αλλά  σε πολύ χαµηλότερα  της  αντί-
στοιχης  περσινής. Είναι φανερό ότι ο τοµέας  
εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίση και οι 
προσδοκίες είναι πολύ  περιορισµένες.  

Πηγή: ΙΟΒΕ 

 

Κατά το Γ’ τρίµηνο 2009 ο αριθµός των απα-
σχολουµένων στον κλάδο εµφανίζεται µεν υψη-
λότερος από το Β’ τρίµηνο του έτους κατά 10 
χιλιάδες, όµως συγκρινόµενος µε το αντίστοιχο 
µέγεθος του 2008 είναι και πάλι µειωµένος κατά 
5,4%. Η περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων α-
ναδεικνύει ότι πλέον στον κλάδο η απώλεια 
22.000 θέσεων εργασίας έχει λάβει µόνιµο χα-
ρακτήρα – πέραν του έτους - ενώ και όλες οι 
σχετικές προβλέψεις κάνουν λόγο για σηµαντική 
επιδείνωση και κατά το ∆’ τρίµηνο του 2009.   

 

2.3. Συµβολή του κλάδου στην Ελληνική 
Οικονοµία 

2.3.1 Γενικά  

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 διαµόρφω-
ση του ΑΕΠ3 και πάνω από 8% στην συνολική 
απασχόληση.  

Ωστόσο, η συνολική συµβολή του κλάδου, άµε-
ση και έµµεση, υπερβαίνει το 15% του ΑΕΠ και 
το 17% της απασχόλησης. 

Η  συµβολή  του  τοµέα  στην  ανάπτυξη  της  
χώρας  είναι  καθοριστική  λόγω  των  ισχυρών  
διασυνδέσεών  του  µε βασικούς  βιοµηχανικούς  
και   άλλους κλάδους  (µεταλλουργίας,  µη  µε-
ταλλικών ορυκτών, ηλεκτρολογικού υλικού,  
ξύλου,  προϊόντων  από  µέταλλο,  µεταφορών, 
εµπορίου  κ.τ.λ.)  και  της  σηµαντικής  αναπτυ-
ξιακής του διάστασης. Εκτός των ανωτέρω η   

                                                 
3 Βάσει και της τελευταίας αναθεώρησης του ΑΕΠ  

αγορά κατοικίας επηρεάζει τον οικονοµικό κύκλο 
και µέσω της κατανάλωσης, διότι οι υψηλές τι-
µές των κατοικιών επιδρούν στον πλούτο και 
την ψυχολογία των νοικοκυριών ενισχύοντας 
την καταναλωτική ροπή τους. 

Η επίδραση της κατασκευαστικής δραστηριότη-
τας στην περιφερειακή ανάπτυξη είναι, επίσης, 
σηµαντική αφού ενισχύει την οικονοµική και 
δηµογραφική ισορροπία φθινουσών περιοχών 
της χώρας (µεγάλη συµβολή στο ΑΕΠ και την 
απασχόληση, άρση γεωγραφικής αποµόνωσης, 
πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις των υποδοµών 
κ.τ.λ.). Σύµφωνα µε τα στοιχεία των περιφερει-
ακών Εθνικών Λογαριασµών σε ορισµένες περι-
οχές της χώρας όπου πραγµατοποιούνται µεγά-
λα έργα υποδοµών, η συµµετοχή των κατα-
σκευών στη συνολική προστιθέµενη αξία είναι 
ιδιαίτερα υψηλή (∆υτική Μακεδονία, Ήπειρος). 

 

% Συµµετοχή  Κατασκευών στο ΑΕΠ - Ετήσια 
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Περιφέρειες 2000 2001 2002 2003* 2004* 2005* 2006*

Σύνολο  Ελλάδος 7,0% 8,2% 6,2% 6,5% 6,6% 6,0% 6,7%

Αν.Μακεδονία&Θράκη 8,8% 11,6% 7,3% 7,2% 7,9% 8,4% 10,6%

Κεντρική Μακεδονία 9,3% 9,9% 8,1% 8,2% 9,1% 9,5% 10,5%

∆υτική Μακεδονία 8,1% 8,8% 6,8% 8,9% 6,8% 7,9% 10,2%

Θεσσαλία 8,3% 9,9% 7,2% 7,6% 8,7% 8,0% 8,7%

Ήπειρος 10,4% 12,1% 8,0% 8,8% 10,9% 9,7% 12,0%

Ιόνια Νησιά 9,0% 11,9% 8,6% 9,0% 9,9% 9,5% 9,8%

∆υτική Ελλάς 11,2% 10,0% 6,1% 6,9% 6,7% 5,6% 7,2%

Στερεά Ελλάς 9,9% 13,1% 9,2% 8,2% 9,0% 9,7% 11,9%

Πελοπόννησος 10,8% 12,4% 9,5% 8,8% 9,9% 10,2% 11,6%

Αττική 4,4% 5,4% 4,5% 4,9% 4,3% 3,3% 3,3%

Βόρειο Αιγαίο 7,2% 10,5% 6,8% 7,0% 8,0% 8,8% 9,4%

Νότιο Αιγαίο 6,8% 9,1% 6,9% 9,2% 10,4% 7,8% 8,4%

Κρήτη 7,9% 8,7% 6,4% 6,8% 7,8% 7,1% 7,7%

*Προσωρινά στοιχεία 

Συµβολή Κατασκευών στο Περιφερειακό ΑΕΠ (%)

 
Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ 
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% Συµµετοχή Απασχόλησης στις Κατασκευές στην 
Συνολική Απασχόληση - Γ' Τριµηνο  
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Τέλος, σηµαντική είναι η συµβολή των κατα-
σκευών στην δηµιουργία ακαθάριστων επενδύ-
σεων παγίου κεφαλαίου αφού ως και το 2007 
είναι υπεύθυνες για περισσότερες από τις µισές 
σχετικές επενδύσεις, ξεπερνώντας σηµαντικά τις 
κατηγορίες των µεταλλικών προϊόντων µηχανη-
µάτων και εξοπλισµού µεταφορών.  

 
 
2.3.2 Πρόσφατες εξελίξεις  

Εστιάζοντας στα πιο πρόσφατα αναθεωρηµένα 
στοιχεία του ΑΕΠ διαπιστώνεται ότι η συµµετο-
χή του κατασκευαστικού κλάδου στην δηµιουρ-
γία του ΑΕΠ της Χώρας συρρικνώνεται συνεχώς 
από 7% το Α΄ τρίµηνο του 2004 5,9% το Γ’ 
τρίµηνο του 2005, και ιλιγγιωδώς από το ∆΄ 
τρίµηνο του 2006 (από 6,55% σε µόλις 3,48% 
το Γ΄ τρίµηνο του 2009).  

 

Αυτή η απαξίωση του κατασκευαστικού δυναµι-
κού της Χώρας, του πλέον δυναµικού και δηµι-
ουργικού κλάδου της οικονοµίας, µόλις ελάχιστα 
έτη µετά το κατασκευαστικό θαύµα των ολυ-
µπιακών αγώνων και των µεγάλων έργων υπο-
δοµών, απετέλεσε µία από τις πλέον ατυχείς 
οικονοµικές επιλογές της απελθούσης κυβέρνη-
σης, η οποία συνέπεσε µε την επελθούσα πα-
γκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση, η οποία επέ-
δρασε και στην ελληνική οικονοµία.      

 

Η συρρίκνωση του κατασκευαστικού κλάδου, ο 
οποίος τα προηγούµενα χρόνια µετείχε σηµαντι-
κά στη δηµιουργία του ΑΕΠ, επιδρά αρνητικά σε 
όλο το φάσµα της εθνικής οικονοµίας, δεδοµέ-
νων των ισχυρών διασυνδέσεών του µε βασι-
κούς βιοµηχανικούς και λοιπούς κλάδους της 
οικονοµίας και της σηµαντικής αναπτυξιακής 
του διάστασης. Με τα δεδοµένα αυτά, που ανα-
λυτικά είχαν παρουσιαστεί στην προηγούµενη 
εξαµηνιαία έκθεση του ΣΑΤΕ (1/2009 – Ιούλιος 
2009)  η κρίση στον κλάδο σηµατοδοτεί και την 
κρίση σε ολόκληρη την οικονοµία. Άλλωστε, γι’ 
αυτούς κατά βάση τους λόγους, ο κατασκευα-
στικός τοµέας χρησιµοποιήθηκε διεθνώς και 
ευρέως για την αντιµετώπιση της οικονοµικής 
κρίσης (βλέπε και εξαµηνιαία έκθεση ΣΑΤΕ 
1/2009).  

 

Φυσική συνέπεια των ανωτέρω εξελίξεων είναι 
και η διαρκώς συρρικνούµενη συµµετοχή του 
κλάδου στα µεγέθη της συνολικής απασχόλησης. 
Συγκεκριµένα ο κλάδος απασχολεί από το 2003 
και µετά άνω του 8% των συνολικά απασχο-
λουµένων στην Χώρα, προσεγγίζοντας το 9% 
το Γ’ τρίµηνο του 2007. Έκτοτε η ποσοστιαία 
συµµετοχή της απασχόλησης στις κατασκευές 
βαίνει µειούµενη καταλήγοντας το Γ΄ τρίµηνο 
του 2009 στο 8,3%4. Στο σηµείο αυτό  τονίζε-
                                                 
4  Η ποσοστιαία συµβολή των κατασκευών στην συνολική 
απασχόληση δεν παρουσιάζει ραγδαία µείωση, ανάλογη της 
συµβολής στο ΑΕΠ διότι: α) ο κλάδος χαρακτηρίζεται ως 
έντασης εργασίας, β) εξαιτίας των µεθοδολογικών ζητηµά-
των ορισµού των απασχολουµένων και γ) της διαχρονικά 
µειούµενης αδήλωτης εργασίας.   

% Συµµετοχή Κατασκευών στο ΑΕΠ-Τριµηνιαία
& Κινητός Μέσος Όρος 3 µηνών
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ται ότι οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας (το 
19%), στο σύνολο της οικονοµίας, την τελευ-
ταία 10ετία, δηµιουργήθηκαν από τις δράσεις 
του κατασκευαστικού κλάδου. Με αυτόν έχουν 
συνάφεια 400 επαγγέλµατα, εκ των οποίων 200 
είναι η κύρια απασχόλησή τους. 

Επίσης, αρνητική είναι και η εξέλιξη της συµβο-
λής των κατασκευών στην δηµιουργία ακαθάρι-
στων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Συγκεκρι-
µένα, κατά την περίοδο 2002-2004 υπήρξε ση-
µαντική βελτίωση των δεικτών παραγωγής, µε-
τά την ολοκλήρωση των ολυµπιακών έργων 
παρουσιάστηκε σηµαντική µείωση των επενδύ-
σεων  στις κατασκευές, η οποία αντισταθµίστη-
κε σε κάποιο  βαθµό από την βελτίωση στον 
οικοδοµικό τοµέα (λόγω της σηµαντικής µείω-
σης του κόστους των στεγαστικών δανείων).  

Από το  2007, όµως, άρχισε να δηµιουργείται 
πλεονάζουσα προσφορά κατοικιών ενώ το 2008, 
λόγω και της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής 
κρίσης και της ύπαρξης σηµαντικού αποθέµατος 
αδιάθετων κατοικιών, η κατάσταση επιδεινώθη-
κε µε αποτέλεσµα την  εµφάνιση προβληµάτων 
βιωσιµότητας σε µεγάλο  αριθµό  επιχειρήσεων  
του κατασκευαστικού τοµέα. Οι συνολικές ακα-
θάριστες επενδύσεις σε κατασκευές µειώθηκαν 
από 7 δισ. € το Γ’ τρίµηνο του 2006 σε 4,3 δισ. 
€ το Γ’ τρίµηνο του 2009 – µείωση 38,8% - η 
οποία οφείλεται στην κατά 44,7%  µείωση των 
επενδύσεων σε κατοικίες και στην κατά 27,5%  
µείωση των επενδύσεων στις υπόλοιπες κατα-
σκευές, ως επί τω πλείστον δηµόσια τεχνικά 
έργα.  
 

 

3. ∆ηµόσια έργα  

 

3.1 ∆είκτης Παραγωγής Έργων Πολιτικού 
Μηχανικού5   

Η ανάλυση της δηµόσιας κατασκευαστικής 
δραστηριότητας, βάσει του δείκτη παραγωγής 
έργων πολιτικού µηχανικού, αναδεικνύει µια 
σταθερή πτωτική τάση που φτάνει ως το 61% 
από το 2002 ως και το 2005. Έκτοτε, η τάση  
υπήρξε ανοδική +21,6% το 2006, +32% το 
2007 και  +1,8% το 2008, πλην, όµως, µε τον 
δείκτη αυτό να παραµένει σε πολύ χαµηλότερα 
επίπεδα από την περίοδο 2002-2004. Από το ∆’ 
τρίµηνο του 2008 ξεκινά πτωτική τάση µε απο-
κορύφωµα την µειωµένη, κατά 10,5%, τιµή 
του δείκτη το Γ’ τρίµηνο του 2009 (153,48) έ-
ναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2008 
(171,47), τιµή η οποία ξεπερνά ελάχιστα το ή-
µισυ της υψηλότερης τιµής της περιόδου 
(302,6 το ∆΄τρίµηνο του 2002).    

                                                 
5 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 ΕΣΥΕ ανακοινώνει τον εν λόγω δείκτη από τον Ιού-
λιο του 2006 και καλύπτει την περίοδο από το 2000 και 
µετά.  

(%) Συµµετοχή κατασκευών στις ακαθάριστες 
επενδύσεις - Κινητός µέσος όρος τριµήνου
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 Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ  
 

Τριµηνιαία Εξέλιξη Ακαθάριστων Επενδύσεων στις 
Κατασκευές - εκ. € - τρέχουσες τιµές
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  Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ 
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Σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα οικονοµι-
κής συγκυρίας του ΙΟΒΕ (Ιανουάριος  2010) 
στις Κατασκευές ∆ηµοσίων Έργων, σηµειώ-
νεται  σηµαντική  πτώση  στις  επιχειρηµατι-
κές προσδοκίες  τον  ∆εκέµβριο,  µε  το  σχε-
τικό  δείκτη  να  διαµορφώνεται  στα  χαµη-
λότερα  επίπεδα του τελευταίου εξαµήνου, 
χαµηλότερα του φετινού µέσου όρου,  αλλά  
και  της  αντίστοιχης  περσινής. Ως  προς  τις  
εκτιµήσεις  για  το  τρέχον  επίπεδο εργα-
σιών,  αυτές  βρίσκονται  στο  πλέον  αρνητι-
κό  τους  σηµείο  µετά  τον  Μάρτιο  του  
2009, ενώ το ίδιο   αρνητικές   είναι   και   οι   
προβλέψεις   για   την   εξέλιξη του βραχυ-
πρόθεσµου προγράµµατος εργασιών. Οι µή-
νες εξασφαλισµένης δραστηριότητας περιορί-
ζονται σηµαντικά, στη χαµηλότερη τιµή του 
έτους, στους  14,3,  όταν για την ίδια περίο-
δο πέρυσι  διαµορφώνονταν στους  21,3 µή-
νες.   

Πηγή: ΙΟΒΕ 

 

 

3.2 ∆ηµοπρασίες δηµόσιων τεχνικών έρ-
γων  

Θεωρώντας την διαχρονική εξέλιξη των δηµο-
πρασιών των δηµοσίων τεχνικών έργων ως ένα 
δείκτη «παραγγελίας» (το ανάλογο δηλαδή που 
υποδηλώνει για τα ιδιωτικά έργα η διαχρονική 
εξέλιξη του µεγέθους των οικοδοµικών αδειών) 
και µε βάση τα στοιχεία δηµοπρασιών δηµοσίων 
έργων προϋπολογισµού άνω των 2 εκατ. € σε 
όλη την Ελληνική Επικράτεια, τα οποία συγκε-
ντρώνει σε βάση δεδοµένων ο ΣΑΤΕ, διαπιστώ-
νονται τα εξής: 

√ Κατά το 2009 οι δηµοπρασίες που προκη-
ρύχθηκαν ήσαν µόλις 348. 

√  Ο συνολικός προϋπολογισµός αυτών ανέρ-
χεται σε 3,9 δισ. €, ποσό που υπολείπεται 
σηµαντικά των αντίστοιχων των ετών 2005 
και 2006, (5,8 και 7,3 δισ. €, αντίστοιχα)  
όµοιος µε το µέγεθος του 2007 (3,9 δισ. €)  

√ Επίσης µικρότερο είναι το πλήθος των δη-
µοπρασιών κατά το 2009 έναντι του 2005, 
2006 και 2007 (450, 753, και 370, αντίστοι-
χα).   

√ Ο συνολικός προϋπολογισµός του 2009 συ-
γκρινόµενος µε το µέγεθος του 2008 είναι 
σαφώς υψηλότερος (3,9 δισ. € έναντι 2,2 
δισ. €), ωστόσο, θα πρέπει να λάβει κανείς 
υπόψη ότι η συρρίκνωση του προϋπολογι-
σµού των έργων αυτών το 2008 ήταν πρω-
τοφανής στα χρονικά (µείωση κατά 44% 
έναντι του 2007), αλλά και του αριθµού 
των δηµοπρασιών (µείωση κατά 35%).  

√ Η µέση τιµή προϋπολογισµού ανά δηµο-
πρατούµενο έργο της κατηγορίας κατά το 
2009, αυξήθηκε σε 11,3 εκ. €  έναντι 9,7, 
10,5 και 8,5 εκ. € του 2006, 2007 και 2008, 
αντίστοιχα. Όµως,  έναντι του 2005, ο µέ-
σος προϋπολογισµός δηµοπρατούµενου έρ-
γου το 2009 είναι σηµαντικά µειωµένος  
(11,3 έναντι 13 εκ. €, αντίστοιχα).    

 

Εστιάζοντας στις δηµοπρασίες δηµόσιων έργων 
µε προϋπολογισµό από 2 – 100 εκ. €, εξαιρώ-
ντας δηλαδή τα πολύ µεγάλα έργα (επεκτάσεις 
µετρό, µετρό Θεσ/νίκης, µεγάλα έργα Εγνατίας, 
µεγάλα έργα ΟΣΕ κ.α.) διαπιστώνονται τα εξής:  

Τριµηνιαίος ∆είκτης Παραγωγής Έργων Πολ. 
Μηχ/κου & Κινητός Μέσος Όρος  3 µηνών
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Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ 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 348 3.928.161.040 11.287.819

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

Περίοδος: Έτος  

 
Πηγή: ΣΑΤΕ  
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Eξέλ ιξη των  εγγεγραµµένων εταιρειών στις τάξεις 3η 
- 7η του ΜΕΕΠ
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Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ∆.15/Υπ..ΥΠ.ΜΕ∆Ι  
 

√ Κατά το 2009 οι δηµοπρασίες ήσαν 344,  
λιγότερες έναντι των ετών 2005, 2006 και 
2007 (438, 740, και 364, αντίστοιχα).  

√ Ο συνολικός προϋπολογισµός των έργων 
αυτής της κατηγροίας  το 2009,  ήταν 2,72 
δισ. €, ποσό που υπολείπεται του αντίστοι-
χου  για τα έτη 2005 και 2006 (3,6 και 5,2 
δισ. €, αντίστοιχα), ενώ είναι αντίστοιχο  
του 2007 (2,7 δισ. €).  

√ Η µέση τιµή προϋπολογισµού ανά δηµο-
πρατούµενο έργο, κατά το 2009 (7,9 εκ. € ) 
κυµάνθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα µε το 
2008 (7,75 εκ. €) και το 2007 (7,35 εκ. €).  

  

Είναι προφανές ότι στο διάστηµα από την προ-
ηγούµενη εξαµηνιαία έκθεση του ΣΑΤΕ δεν υ-
πήρξε µεταβολή των δεδοµένων και γενικότερα 
της τάσης και κατά συνέπεια, τόσο το πλήθος 
των δηµοπρατηµένων έργων, όσο και το ύψος 
του προϋπολογισµού τους διατηρήθηκε καθ’ 
όλο το 2009  σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα, συ-
γκρινόµενα ακόµη και µε τα πολύ δύσκολα έτη 
2005, 2006 και 2007.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι εάν αθροίσουµε τους 
προϋπολογισµούς των δηµοπρατούµενων έρ-
γων από 2 εκ. και άνω των ετών 2008 και 2009 
ξεπερνάµε ελαφρώς το ύψος του προϋπολογι-
σµού για τα αντίστοιχα έργα κατά το 2005, ενώ 
δεν πλησιάζουµε καν στο αντίστοιχο  του 2006!    

Επίσης, και κατά το 2009 παρατηρείται 
περαιτέρω συγκεντρωτισµός των έργων στα 
χέρια των λίγων δίνοντας την αίσθηση στους 
πολλούς και µικρότερους, ότι ο κλάδος 
εξακολουθεί να βρίσκεται «υπό διωγµό» εδώ και 
5 έτη.   
 

3.3 Εγγεγραµµένες Εταιρείες στο ΜΕΕΠ  

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Υπουργεί-
ου ΥΠ.ΜΕ.∆Ι. την τελευταία πενταετία (2004-
2009) έχουν διαγραφεί από το Μητρώο Εργο-
ληπτικών Επιχειρήσεων 118 εταιρείες 3ης έως 
και 7ης τάξης, δηλαδή το 16,7% του συνόλου. 
Αυτή η τάση εκδηλώθηκε µε εντονότερο ρυθµό  
κατά το 2009, αφού διαγράφηκαν 58 εταιρείες, 
από τις συνολικά 118  οι οποίες διαγράφηκαν 
από το 2004 έως σήµερα. Το γεγονός καταδει-
κνύει τη βαθιά κρίση την οποία βιώνει ο κλάδος.  
 

 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία εντονότερο 
είναι το πρόβληµα  για την 6η και 7η τάξη, κα-
θώς διέκοψε τη δραστηριοποίησή του το 27,5% 
και 21,5% των εταιρειών αυτών των τάξεων, 
καθώς, επίσης, και για την  5η και 3η τάξη, στις 
οποίες διέκοψαν τη δραστηριότητά τους αντι-
στοίχως το 9% και 30%. Επισηµαίνεται  ότι εάν 
εξακολουθούσε να απαιτείται διατήρηση των 
δεικτών βιωσιµότητας των εργοληπτικών εται-
ρειών κατ’ έτος - όπως ίσχυε ως και το 2004 -, 
και όχι µόνο κατά την αναθεώρηση εγγραφής, 
όπως θεσπίστηκε µε τον ν.3316/2005, ο συνο-
λικός αριθµός των διαγραµµένων εταιρειών από 
το ΜΕΕΠ θα ήταν κατά πολύ υψηλότερος.  

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 344 2.715.220.040 7.893.082

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

Περίοδος: Έτος  

 
Πηγή: ΣΑΤΕ  

Τάξεις 
∆εκ. 
2002

∆εκ. 
2003

∆εκ. 
2004

∆εκ. 
2005

∆εκ. 
2006

∆εκ. 
2007

∆εκ. 
2008

∆εκ. 
2009

7η 14 14 14 14 13 11 11 11

6η 51 51 51 48 46 45 41 37

5η 65 64 65 61 57 60 59 59

4η 85 101 102 102 113 116 130 148

3η 300 378 480 456 443 437 411 339

ΣΥΝΟΛΟ 515 608 712 681 672 669 652 594

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

 
Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ∆.15/Υπ..ΥΠ.ΜΕ∆Ι 
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Το ΕΣΠΑ 2007-13 
Τρία χρόνια µετά την έναρξη του προγράµµα-
τος, η απορρόφηση παραµένει στο πολύ χαµηλό 
επίπεδο του 3,6%. Μέσα στο πρώτο τρίµηνο 
του 2010, σε στενή συνεννόηση µε τις υπηρεσί-
ες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα υιοθετηθούν 
δύο βασικές µεταρρυθµίσεις οι οποίες θα βοη-
θήσουν στην επιτάχυνση της αποτελεσµατικής 
αξιοποίησης των διαθέσιµων πόρων της Ευρω-
παϊκής Κοινότητας µέσω του ΕΣΠΑ. Η πρώτη 
αφορά τη σηµαντική απλοποίηση των διοικητι-
κών διαδικασιών για τη δηµιουργία, την οργά-
νωση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
των έργων βάσει του Νόµου 3614/2007, µε 
στόχο την επιτάχυνση εφαρµογής τους και την 
στοχευµένη και αποτελεσµατική αξιοποίησή 
τους. Οι βραδυκίνητες διαδικασίες θα απλοποιη-
θούν και θα µεταφερθούν στις Περιφερειακές 
Αυτοδιοικήσεις µε στόχο την ενίσχυση των δυ-
νατοτήτων του δυναµικού της Περιφερειακής 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, συµπεριλαµβανοµένων και 
των δήµων. Η δεύτερη αφορά τον στρατηγικό 
επανα-προσανατολισµό των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ προς την κατεύθυνση 
των «πράσινων» δραστηριοτήτων, της παραγω-
γικής αναδιάρθρωσης, της καινοτοµίας και των 
επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναµικό καθώς και 
της δηµιουργίας καλύτερων θέσεων εργασίας, ο 
οποίος θα ολοκληρωθεί  τον Ιούνιο του 2010 σε 
στενή διαβούλευση µε όλα τα Υπουργεία, τις 
τοπικές αρχές και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.   
Πηγή: Επικαιροποιηµένο Πρόγραµµα Σταθερότητας 

και Ανάπτυξης, Ιανουάριος 2010 

3.4 Προϋπολογισµός ∆ηµοσίων Επενδύ-
σεων & Επικαιροποιηµένο Πρόγραµµα 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης6 

Σύµφωνα µε τον κρατικό προϋπολογισµό  2010 
«το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο ενόψει σύ-
γκλισης του επιπέδου ευηµερίας της Ελλάδας µε 
τις ανεπτυγµένες χώρες της ΕΕ είναι το Π∆Ε, 
µέσω της εντατικοποίησης της υλοποίησης των 
προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, της επίσπευσης και 
την ολοκλήρωση της απορρόφησης των πόρων 
του Γ΄ ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και 
έργων του Ταµείου Συνοχής και της αύξησης 
των δαπανών του Π∆Ε κατά 8,4%» 

Πράγµατι από την εξέταση των µεγεθών του 
προϋπολογισµού και συγκεκριµένα του Π∆Ε 
διαπιστώνεται ότι αυτό, ύστερα από πέντε συ-
νεχόµενα έτη συρρίκνωσης, αυξάνεται κατά 
0,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ, ξεπερνώντας για 
πρώτη φορά από το 2005, το ιδιαίτερα κρίσιµο 
4% (έφτασε το 4,2%). Σε απόλυτους αριθµούς 
είναι το δεύτερο υψηλότερο Π∆Ε των τελευταί-
ων δέκα ετών.  

Αναλυτικότερα, οι συνολικές δαπάνες προβλέ-
πεται να φθάσουν τα 10.300 εκατ. ευρώ, αυξη-
µένες κατά 8,4% σε σχέση µε το 2009.  Οι δα-
πάνες αυτές κατανέµονται σε 6.950 εκατ. Ευρώ 
για έργα που συγχρηµατοδοτούνται από πόρους 

                                                 
6 Τα δύο κείµενα του Υπουργείου Οικονοµικών εξετάζονται 
στην ίδια ενότητα λόγω της αλληλεξάρτησής τους, των 
κοινών παραδοχών, εκτιµήσεων και προβλέψεων, για την 
πορεία της ελληνικής οικονοµίας και της δηµοσιονοµικής 
πολιτικής.    

της Ε.Ε.– µε µέγιστο περιόδου τα 7,06 δισ.€ 
του 2008 - και σε 3.350 εκατ. ευρώ για τα έργα 
που θα χρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από 
εθνικούς πόρους – µε µέγιστο περιόδου τα 4,6 
δισ.€ του 2004. ∆εδοµένου ότι οι βασικοί στόχοι 
του Προϋπολογισµού για το 2010 είναι η απο-
τροπή του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού της 
ελληνικής οικονοµίας µε την επαναφορά του 
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος σε µονοψήφιο πο-
σοστό επί του ΑΕΠ και η εξασφάλιση της αξιο-
πιστίας του κρατικού προϋπολογισµού, είναι 
αναµενόµενο ότι υφίστανται ισχυροί περιορισµοί 
στην ενίσχυση της ζήτησης, µέσω της εφαρµο-
γής µιας πολιτικής άµβλυνσης της έντασης του 
οικονοµικού κύκλου, η οποία θα οδηγεί σε αύ-
ξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος, που µε τη 
σειρά του θα αυξήσει την κατανάλωση και τις 
επενδύσεις και συνεπώς το ΑΕΠ και την απα-
σχόληση, που τόσο έχει ανάγκη η οικονοµία 
ιδιαίτερα σε  µία περίοδο ύφεσης, όπως η σηµε-
ρινή.  
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Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Προϋπολογισµού 2010 και  
Ε.Π.Σ.(Ιαν. 2010)  
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Το Ελληνικό Αναπτυξιακό Ταµείο (ΕΑΤ) 
Έχοντας ιδρυθεί ως χρηµατοοικονοµικός µηχα-
νισµός, στο πνεύµα παρόµοιων πρωτοβουλιών 
της ΕΤΕπ (όπως οι JEREMIE και JESSICA), οι 
εργασίες του ΕΑΤ θα χρηµατοδοτούνται από τις 
διεθνείς κεφαλαιαγορές. Το ΕΑΤ θα αναδιοργα-
νώνει τις επενδύσεις, θα συντονίζει τη χρηµατο-
δότηση των έργων, θα εποπτεύει και θα χορηγεί 
τους οικονοµικούς πόρους σε οικονοµικά βιώσι-
µα έργα. Λειτουργώντας στα πλαίσια πολυετών 
αναπτυξιακών προγραµµάτων, το ΕΑΤ θα δια-
σφαλίζει την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων 
ενδελεχών τεχνικών ελέγχων πριν την ένταξη 
ενός υποψήφιου σχεδίου στη γραµµή ανάπτυξης 
έργων. Το ΕΑΤ θα συνεργάζεται µε κρατικούς 
φορείς, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και κρατικά 
ή ιδιωτικά ταµεία, για την προσέλκυση και προ-
αγωγή επενδυτικών δραστηριοτήτων καθώς και 
για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως 
εµπορικού και επενδυτικού κέντρου της περιο-
χής. 
Πηγή: Επικαιροποιηµένο Πρόγραµµα Σταθερότητας 

και Ανάπτυξης, Ιανουάριος 2010 

 

Υπό αυτούς τους περιορισµούς η προβλεπόµενη 
ενίσχυση του Π∆Ε κρίνεται ικανοποιητική, όπως 
ικανοποιητική κρίνεται και η πρόβλεψη µεγέ-
θυνσης του Π∆Ε  ως το 2013, ως και το 5,0% 
του ΑΕΠ σύµφωνα µε το επικαιροποιηµένο πρό-
γραµµα σταθερότητας και ανάπτυξης.  

Λαµβάνοντας υπόψη όµως: α) την κακή κατά-
σταση της πραγµατικής οικονοµίας, β) την κα-
τεύθυνση των αυξηµένων κονδυλίων του Π∆Ε 
στην Παιδεία, την Υγεία και την Κατάρτιση, γ) 
τα υψηλά χρέη του δηµοσίου προς τις κατα-
σκευαστικές εταιρείες, δ) τον  ρόλο  που  µπο-
ρούν  να διαδραµατίσουν οι δηµόσιες επενδύ-
σεις σε υποδοµές για την ανάκαµψη της ελληνι-
κής οικονοµίας, γίνεται σαφές ότι το Π∆Ε θα 
έπρεπε να είναι περισσότερο ενισχυµένο αυτή 
τη χρονιά. 

Να επισηµάνουµε ότι οι ακαθάριστες επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου της γενικής κυβέρνησης της 
Ελλάδος από το 2005 και µετά µειώνονταν συ-
νεχώς και σηµαντικά, ενώ το αντίστοιχο  ποσο-
στό των χωρών της ευρωζώνης παρέµενε  στα-
θερό. Μάλιστα, κατά το  2009, χρονιά εκδήλω-
σης της οικονοµικής κρίσης, οι χώρες της ευρω-
ζώνης αύξησαν τις ακαθάριστες επενδύσεις πα-
γίου κεφαλαίου κατά 16%, στην προσπάθειά 
τους  να µειώσουν τις αρνητικές επιδράσεις της 
κρίσης.  

 

Ο ισχυρισµός  ότι  οι ακαθάριστες επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου της γενικής κυβέρνησης στην 
Ελλάδα, χωρίς τις κεφαλαιακές µεταβιβάσεις, 
υπερτερούν ως ποσοστό του ΑΕΠ έναντι  των 
αντίστοιχων µεγεθών των κρατών µελών της 
Ευρωζώνης, δεν ευσταθεί, αφού είναι δεδοµένο 
πως το επίπεδο υποδοµών και παγίου κεφαλαί-
ου της χώρας µακράν απέχει από το επίπεδο 
των χωρών της ευρωζώνης.  

 

4. Ιδιωτικά έργα  

 

4.1 ∆είκτης Παραγωγής Οικοδοµικών Έρ-
γων7   

 

Η ανάλυση της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστη-
ριότητας, βάσει του δείκτη παραγωγής οικοδο-
µικών έργων αναδεικνύει ότι από το 2003 – 
2007, ότι στον τοµέα  καταγράφεται διαρκής  

                                                 
7 Ο ∆είκτης Παραγωγής Οικοδοµικών Έργων (κτιρίων) περι-
λαµβάνει µια σειρά από εργασίες που καλύπτουν όλη τη 
διαδικασία ως την τελική ανέγερση ενός ακινήτου, όπως 
κατεδάφιση κτιρίων, χωµατουργικές εργασίες, κατασκευή 
κτιρίων, καλωδιώσεις και ηλεκτρολογικές  εγκαταστάσεις. 
Στα Οικοδοµικά Έργα (κτίρια) περιλαµβάνονται µονοκατοικί-
ες, διπλοκατοικίες, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, κτίρια γρα-
φείων, 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 εγχώρια οικοδοµική δρα-
στηριότητα, αφού τα στοιχεία του προκύπτουν  από  απευ-
θείας  έρευνα  στις  κατασκευαστικές εταιρείες και αναφέ-
ρονται  σε πραγµατοποιηθείσα κατασκευαστική  δραστηριό-
τητα.  

Τριµηνιαίος ∆είκτης Παραγωγής Οικοδοµικών 
Έργων & Κινητός Μέσος Όρος 3 µηνών
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Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Προϋπολογισµού 2010.  
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Ιδιωτική Οικοδοµική  ∆ραστηριότητα 
12µηνο και Α΄10µηνο 

(όγκος  σε χιλ. m3)
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 Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ 

πτωτική τάση, µε τη συνολική µείωση  να φτά-
νει το 31%. Αναστροφή της τάσης παρατηρείται 
την περίοδο 2007/6 (+9%)  και το 2008/7 
(+4,6%), ωστόσο, από το Γ’ τρίµηνο του 2008 
και µετά η οικοδοµική δραστηριότητα µειώνεται  
διαρκώς ως και το Γ’ τρίµηνο του 2009, κατα-
γράφοντας  τα χαµηλότερα επίπεδα  της περιό-
δου 2003-2009.  

 

Το Γ’ τρίµηνο του 2009 η τιµή του δείκτη  περι-
ορίστηκε στο 73, δηλαδή, µειωµένη κατά 
17,6% έναντι του αντίστοιχης τιµής του Γ’ τρι-
µήνου του 2008. 
 

4.2 Εξέλιξη βάσει των οικοδοµικών αδειών 
για ιδιωτικά έργα.  

 
Σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις της ΕΣΥΕ για την 
πορεία της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότη-
τας, κατά την περίοδο 2002-20078 παρατηρή-
θηκαν τάσεις σταθεροποίησης των παραγγελιών 
οικοδοµής, βάσει του όγκου που αντιστοιχεί 
στις κατ’ έτος άδειες, λίγο κάτω από τα επίπεδα 
των 80 εκατ. µ3 ετησίως.  

 

                                                 
8 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. 

Η εξέλιξη  κρίθηκε  αναµενόµενη, αφού ο κλά-
δος είχε επιτύχει να µεγεθύνεται µε ταχείς ρυθ-
µούς για οκτώ συνεχόµενα έτη (1996-03, 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 χαρακτηριζόταν από 
συνεχή αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητάς 
του, µε  συνέπεια να βρίσκεται διαρκώς στα 
υψηλότερα επίπεδα δραστηριότητας των 25 
τελευταίων ετών. Πλην, όµως, η τάση σταθε-
ροποίησης ανατράπηκε πλήρως, όπως προκύ-
πτει από τα στοιχεία του  2008 και του πρώτου 
δεκάµηνου 2009.  

Συγκεκριµένα, κατά τους πρώτους 10 µήνες 
2009, η µείωση του αριθµού των οικοδοµικών 
αδειών ήταν  28,8%, έναντι της αντίστοιχης 
περιόδου του 2008, η οποία, ωστόσο, επίσης 
ήταν  µειωµένη κατά 16,1%, έναντι της  αντί-
στοιχης περιόδου του 2007. Σε απόλυτους α-
ριθµούς  τους δέκα πρώτους µήνες του 2009 η 
ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα βάσει του 
όγκου που αντιστοιχεί στις κατ’ έτος άδειες 
(38.614 χιλ m3), είναι ελαφρώς χαµηλότερη 
από την δραστηριότητα που είχε παρατηρηθεί 
το πρώτο 6µηνο του 2005 (39.963)! 

 

 

 

 

 

Τριµηνιαίος  ∆είκτης Παραγωγής Οικοδοµικών 
Έργων & Κινητός Μέσος Όρος  3 µηνών
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Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ  
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∆υσκολίες προσαρµογής της αγοράς στις 
νέες συνθήκες  

Η άνοδος των τιµών κατοικιών που σηµειώθηκε   
την τελευταία 10ετία ήταν υπερβολική και υ-
περβαίνει κατά πολύ τις µεταβολές του κατά 
κεφαλήν ∆ιαθέσιµου Εισοδήµατος των νοικοκυ-
ριών, του κόστους κατασκευής κατοικιών και   
του πληθωρισµού.  Η  εξέλιξη  αυτή  αποδίδεται  
σε  κάποιο  βαθµό  στην  αύξηση  της  ζήτησης  
λόγω µείωσης  των επιτοκίων,  αλλά  κυρίως  
στην  περιορισµένη  προσφορά  που  ώθησε  τις  
τιµές των  οικοπέδων  και  τα  ποσοστά αντιπα-
ροχής στα   ύψη,   καθώς   και   στην   κερδο-
σκοπία των   εµπλεκοµένων   στο   κατασκευα-
στικό κύκλωµα (εργολάβοι,   συνεργεία,   µεσί-
τες,   προµηθευτές,   κ.τ.λ.).   Όµως   παρά   τις   
υπερβολές   η   Ελληνική   αγορά ακινήτων  δεν  
έχει  χαρακτηριστικά  «φούσκας»  διότι  το  
σύνολο  σχεδόν  τον  αγοραστών  είχαν  σαν  
κίνητρο την   κάλυψη   των   στεγαστικών   
αναγκών   και   όχι   την   επένδυση   ή   την   
κερδοσκοπία,   ενώ   η   δανειακή επιβάρυνση  
των  νοικοκυριών  βρίσκεται  σε  χαµηλότερα 
επίπεδα  από  τις  περισσότερες  ευρωπαϊκές  
χώρες.  Το τραπεζικό  σύστηµα  της  χώρας  
είναι  επίσης  ανθεκτικότερο  λόγω  των  αυ-
στηρότερων  πιστωτικών  κανόνων και  της µη 
έκθεσης του σε «τοξικά προϊόντα». 
Το  σοβαρότερο  πρόβληµα  της  Ελληνικής  
αγοράς  εντοπίζεται  σήµερα  στην  αδυναµία  
προσαρµογής  της  στις νέες συνθήκες αγοράς  
που δηµιουργεί η παγκόσµια οικονοµική κρίση, η 
πιστωτική στενότητα, η στάση αναµονής των 
αγοραστών  και  η  υπερβάλλουσα προσφορά  
λόγω  του  µεγάλου  οικιστικού αποθέµατος.  Το 
χάσµα  που  δηµιουργήθηκε τα τελευταία  
χρόνια  µεταξύ  των  τιµών  ακινήτων  και  της  
πραγµατικής  οικονοµίας είναι δύσκολο να 
κλείσει λόγω των στρεβλώσεων της αγοράς που 
δεν επιτρέπουν µια νέα ισορροπία προσφοράς-
ζήτησης.  Η  χαµηλή   ζήτηση και η ύπαρξη 
µεγάλου αδιάθετου αποθέµατος ακινήτων δεν 
δικαιολογούν τις τρέχουσες   τιµές οι οποίες 
διατηρούνται υψηλές λόγω της   ισχυρής 
διαπραγµατευτικής δυνατότητας πολλών  
εργολάβων  που  προέρχεται  από  τα  
υπερκέρδη  που  αποκόµισαν  την  τελευταία  
10ετία. 
Αν  και  στη  χώρα  µας  δεν  δηµιουργήθηκε  
«φούσκα  ακινήτων»  όπως  σε  άλλες  ευρωπα-
ϊκές  χώρες  (Ισπανία, Μ.   Βρετανία,   Ιρλανδία)   
υπάρχουν  οι   αντικειµενικές   συνθήκες   για   
συρρίκνωση της κατασκευαστικής δραστηριότη-
τας  τα 2 ή 3 επόµενα χρόνια. 
Πηγή: Τράπεζα Πειραιώς, Μονάδα Οικονοµικής Ανά-

λυσης και Αγορών και Ανάπτυξης, Μάιος 2009 

Προτάσεις ΣΠΜΕ για την τόνωση και εξυγίανση 
της οικοδοµικής δραστηριότητας. 

1. Αύξηση και  διασφάλιση της ποιότητας των 
παραγοµένων έργων και εξυγίανση του κατα-
σκευαστικού κλάδου µε την θεσµοθέτηση του 
ΜΗ.Κ.Ι.Ε. 
2. Απλοποίηση έκδοσης οικοδοµικών αδειών, 
3. Απλοποίηση και σταθερότητα σε βάθος  χρό-
νου της υφιστάµενης Νοµοθεσίας, 
4. Οικονοµικά κίνητρα για τον έλεγχο και ενδε-
χόµενη αντισεισµική ενίσχυση των υφιστάµενων 
οικοδοµών, ιδιαίτερα αυτών που έχουν κατα-
σκευαστεί πριν το 1984, 
5. Κίνητρα για την χρήση νέων «πράσινων» 
τεχνολογιών στα νέα κτίρια και την ενεργειακή 
αναβάθµιση των υφισταµένων κτιρίων, 
6. Χωροταξικός σχεδιασµός σε εθνικό επίπεδο, 
7. Μείωση της τιµής γης µε  επεκτάσεις σχεδίων 
πόλεων και εντάξεις νέων περιοχών, 
8. Αύξηση των φορολογικών απαλλαγών στις 
µεταβιβάσεις ακινήτων, 
9. Μείωση των επιτοκίων µε σκοπό την αύξηση 
της ρευστότητας, 
10. Έλεγχος ποιότητας και κόστους των οικοδο-
µικών υλικών, 
11.Αναµόρφωση του προγράµµατος δηµοσίων 
επενδύσεων µε σκοπό την κατασκευή περισσό-
τερων έργων µικρότερης κλίµακας, 
12. Στήριξη και προώθηση των Ελληνικών κα-
τασκευαστικών εταιρειών, 
13. Καταβολή οφειλών του δηµοσίου σε κατα-
σκευαστικές επιχειρήσεις και µελετητές, 
14. Κίνητρα για επενδύσεις ιδιωτικών έργων, 
15. Κίνητρα για Τουριστική Ανάπτυξη, 
16. ∆ροµολόγηση και υλοποίηση αντιπληµµυρι-
κών έργων, 
17. Κίνητρα για την χρήση ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας, 
18. Ορθολογική µεταβολή των αντικειµενικών  
αξιών δεδοµένου ότι µεγάλες αυξήσεις θα έχουν 
δυσµενείς συνέπειες στην αγορά ακινήτων. 

Πηγή: ∆ελτίο Τύπου ΣΠΜΕ (05/01/2010) 

 

Είναι φανερό ότι εδραιώνεται η πτωτική τάση 
στις «παραγγελίες» ιδιωτικών κτιριακών έργων, 
δ 

 

δεδοµένο που έχει δηµιουργήσει ασφυκτική 
κατάσταση στις τάξεις των επιχειρηµατιών του 
χώρου.   

Αναλυτές της αγοράς εκτιµούν ότι η µείωση της 
οικοδοµικής δραστηριότητας οφείλεται στην 
πιστωτική στενότητα, στο χαµηλό ηθικό των 
αγοραστών, στις προσδοκίες για µεγαλύτερη 
µείωση τιµών και κυρίως στην ύπαρξη σηµαντι-
κού αδιάθετου αποθέµατος κατοικιών και επαγ-
γελµατικών ακινήτων που σύµφωνα µε εκτιµή-
σεις έρευνας του Ο.Π.Α. κυµαίνεται από 
200.000 ως 270.000 στο σύνολο της χώρας.  
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Μέσο ύψος  µ/µπρόθεσµων  υποχρεώσεων ανά  
εργοληπτική εταιρεία (3η - 7η  τάξη  ΜΕΕΠ) 

(σε  €)
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  Πηγή: ΣΑΤΕ 

4.3 Εξέλιξη κοστολογικών στοιχείων οικο-
δοµικής δραστηριότητας  

Από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ διαπιστώνεται συνε-
χής αύξηση του γενικού δείκτη κόστους κατα-
σκευής νέων κτιρίων κατά την περίοδο από το 
2000 ως και το Γ΄ τρίµηνο του 2008, αύξηση η 
οποία σωρευτικά  έφτασε στο 36,4% και η ο-
ποία  αποδίδεται, κυρίως, στην κατά 43,5% αύ-
ξηση του κόστους των υλικών  και παράλληλα 
στην κατά 27,3% αύξηση της αµοιβής της ερ-
γασίας.  

 

Οι τιµές των κοστολογικών δεικτών κατά το ∆’ 
τρίµηνο 2008 και Α΄ τρίµηνο 2009 εµφανίζουν 
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 συνο-
λικού δείκτη κόστους κατασκευής νέων κτιρίων 
κατά τα δύο αυτά τρίµηνα κατά 2,5%.  

Κατά τα πιο πρόσφατα τρίµηνα Β’ και Γ’ του 
2009 ο Γενικός ∆είκτης κόστους κατασκευής 
νέων κτιρίων παραµένει στάσιµος στο 114.   

Οι διαπιστώσεις  ισχυροποιούν το συµπέρασµα 
περί ισχυρής ακαµψίας στην προοπτική µείωσης 
των τιµών, παρά την εµφανή τάση µείωσης της 
ζήτησης, αλλά και των παραγγελιών (οικοδοµι-
κές άδειες).   

 

5. Χρηµατοοικονοµική ανάλυση εργολη-
πτικών εταιρειών 

 

5.1 Ανάλυση για τις τάξεις 3η έως και 7η 9   
Από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των 
ισολογισµών έτους 2008 των εργοληπτικών ε-
ταιρειών των τάξεων 3ης έως και 7ης του ΜΕΕΠ, 
την οποία έχει εκπονήσει ο ΣΑΤΕ, προκύπτουν 
οι ακόλουθες διαπιστώσεις:  

√ Σηµαντική επιδείνωση του µέσου µεγέθους 
των µεσοµακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 
κατά 63% το 2008 έναντι του 2007 - από 
1,8 εκ. € σε 3 εκ. €, αντίστοιχα - αλλά και 
των βραχυπρόσθεσµων υποχρεώσεων κατά 
12,3% το 2008 (από 6,4 εκ. € το 2007 σε 
7,2 εκ. €), µε αποτέλεσµα, κάθε εταιρεία 
του ΜΕΕΠ, κατά µέσο όρο, να χρωστά 12,5 
εκ. € το 2008 έναντι 10,5 εκ. το 2007.  

 

√ Ελαφρά αύξηση του µέσου µεγέθους των 
καθαρών κερδών προ φόρων από 624,5 χιλ. 
€ το 2007 σε 633,2 χιλ. το 2008 - µέγεθος 
που υπολείπεται του ανάλογου των ετών 
2004 και 2003 – παρά το γεγονός της ανό-
δου του µέσου µεγέθους του κύκλου εργα-
σιών των εργοληπτικών εταιρειών ΜΕΕΠ 
από 10,8 εκ. € το 2007 σε 13,6 εκ. € το 
2008.  

                                                 
9 Στην ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία οικονοµικών 
καταστάσεων 506 εταιρειών για το 2003, 533 για το 2004, 
519 για το 2005, 524 για το 2006, 546 για το 2007 και 528  
για το 2008. 

Τριµηνιαίος Γεν. ∆είκτης 
Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων 
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 Πηγή: ΣΑΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ  
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Μέσο ύψος κύκλου εργασιών ανά εργοληπτική 
εταιρεία (3η - 7η τάξη ΜΕΕΠ) 

(σε .OOO €)
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 Πηγή: ΣΑΤΕ 

 

√  Σηµαντική υστέρηση του ρυθµού αύξησης 
των κερδών (+1,4%), έναντι του ρυθµού 
αύξησης του κύκλου εργασιών (+26,0%),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

η οποία αποδίδεται στην αντίστοιχα µεγάλη αύ-
ξηση του κόστους παραγωγής (+24,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσο ύψος καθαρών κερδών ανά  εργοληπτική 
εταιρεία (3η - 7η τάξη  ΜΕΕΠ) 

(σε  €)
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 Πηγή: ΣΑΤΕ 
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